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Ievads
Tā bija saulaina diena deviņdesmit gadu otrajā pusē, kad vienu no šīs
grāmatas autoriem – nesen apstiprinātu par Neatkarīgās Rīta Avīzes
izpildredaktoru – šā neatkarīgā dienas laikraksta toreizējie oficiālie īpašnieki
Andris Jakubāns un Ēriks Hānbergs veda „lietišķajā ekskursijā” uz Ventspili.
Tobrīd autors bija maziņš un no reālās dzīves daudz ko vēl nesaprata, tā ka
viņu neviltoti pārsteidza tas atklātais pazemīgums un pat verdziskums, ar
kādu abi kungi klanījās Ventspils mēra priekšā un kāri tvēra katru Aivara
Lemberga pamesto vārdu.
Kāpēc? Kādā sakarā? Pēdējā gada laikā mēs, abi šīs grāmatas autori, esam
izurbušies cauri milzīgā, melnām, dokumentiem piebāztām mapēm, un, tajās
atrodot arī, piemēram, 1995. gada 8. decembra sponsorēšanas maksājuma
kopiju, no kuras redzams, ka tā pati avīze – tobrīd vēl saukta par Neatkarīgo
Cīņu – ir no Ventspils kompānijas Ventrans Rīga saņēmusi atbalstu sešu
tūkstošu latu apmērā, izbrīns var palikt tikai par ko citu: izrādās, cienījamus
rakstniekus un uzņēmējus var nopirkt par tik nelielu naudiņu.
Protams, tas ir vienkāršots skaidrojums: pamēģinātu jūs paši ar sešiem
tūkstošiem rokās ierasties pie abiem sirmajiem, citos gadījumos ar pietiekamu
pašcieņu apveltītajiem publicistiem un viņus uz ātru roku „pieradināt” – ātri
uzzinātu gan to, kur vēži ziemo, gan to, kur ķeizars iet kājām, gan vēl
dažādas citas interesantas lietas. Nē, nudien ne katram izdotos no izcilā lauku
stāstnieka Ērika Hānberga vai omulīgi pašpuiciskā Andra Jakubāna izdabūt
suniski padevīgu skatienu. Neticat – pamēģiniet paši, ko lai te citu saka. Bet
Aivaram Lembergam izdevās.
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Un vēl daudz kas viņam ir izdevies. Kļūt par vienu no visbagātākajiem
cilvēkiem valstī, varbūt pat – visbagātāko. Saņemt lielāko mantojumu
mūsdienu Latvijas vēsturē. Pašam sevi atzīt par Latvijas vienīgo ģēniju, –
pārējie esot tikai viduvējības. Izpelnīties jau kopš 1988. gada beigām vadītās
pilsētas pie jūras iedzīvotāju vairākuma nezūdošas simpātijas – un vienlaikus
regulāru saukāšanu par meli, zagli, korumpantu un oligarhu. Apsteidzot
kādreizējo nedraugu Andri Šķēli, kļūt par Latvijas visizmeklētāko cilvēku – un
vienalga sekmīgi izvairīties no strīpainās pidžamiņas pielaikošanas.
Arī šīs grāmatas mērķis nav piemērīt Aivaram Lembergam šo te pidžamiņu,
piemeklēt viņam atbilstošākus kriminālpantus, uzskaitīt likumpārkāpumus vai
– kad nu nekas cits neatliek – „ētiski nepieņemamas darbības”. Turklāt mēs
pietiekami labi pazīstam mūsu sabiedrību un tās garastāvokļa maiņas, lai
lieliski saprastu: tas, kas pašlaik plašajās tautas masās tiek uzskatīts vai
vismaz skaļi saukts par īstu nāves grēku, pēc dažiem gadiem vairākumam
šķitīs gandrīz vai mātei Terēzei – lai viņai vieglas smiltis – piedienīga rīcība. Un
arī otrādāk.
Teiksim vēl vairāk – mums, šīs grāmatas autoriem, ir pilnīgi un neglābjami
vienalga, par ko šajā dzīvē var kļūt vai kļūs šīs grāmatas galvenais varonis.
Premjeru? Aizsardzības, ārlietu, labklājības, satiksmes ministru? Valsts
prezidentu? Centrālās bankas vadītāju? Bet, lūdzu! Faktiski visos šajos un
neskaitāmos citos posteņos Latvijā jau ir bijuši tādi ļaudis, ka, atskatoties
nesenajā pagātnē, mati slienas stāvus – tumsonība mijas ar zaglīgumu, klajš
populisms – ar neiedomājamu varaskāri. Un kas? Dzīvojam taču, un arī valsts
pamazām ripinās uz priekšu.
Interesanti mūsu izpratnē bija kas cits – saprast, kādā veidā un ar kādām
metodēm to visu var sasniegt viens cilvēks. Turklāt, cik nu tas vispār
iespējams – balstīties nevis uz leģendām, mītiem vai, pasargi Dies, grāmatas
galvenā varoņa pašraksturojumiem (pat Ventspils domes priekšsēdētāja fanu
kluba priekšsēdētājs nenoliegtu, ka no kautrības un pieticības gan Aivars
Lembergs nemirs nekad), bet faktiem un dokumentiem, kuri taču visu laiku
tepat mums līdzās vien ir bijuši, tikai nekad nav salikti kopā vienotā ainā.
Tos savukārt mēs vairāk nekā gadu ilgušajā grāmatas veidošanas laikā
meklējām gan visās iespējamās datu bāzēs, gan tiesībsargāšanas iestādēs,
gan arhīvos un, protams, dažādu gadu notikumu aculiecinieku stāstījumos un
atmiņās (kas, labi saprotot, ar ko mums darīšana, it visas ir rūpīgi ierakstītas
un noglabātas). Rezultāts, protams, nav daiļliteratūra, jo vairāk tāpēc, ka
visos sarunu atstāstos esam centušies maksimāli saglabāt oriģinālo izteiksmes
veidu un īpatnības.
Līdz ar to lasīšanu nesolām vieglu – šī ir grāmata tiem, kuri patiešām vēlas
uzzināt un saprast ne jau tikai to, kad un ko ir vai nav prihvatizējis Aivars
Lembergs, kad un kā viņam ir vai nav gadījies sameloties. Patiesībā sanācis ir
brīžam nepatīkami tiešs stāsts par to, kādām īpašībām ir jāpiemīt cilvēkam, ja
viņš tā patiešām grib, kā mīl teikt mūsu galvenais varonis, „izsisties” mūsdienu
Latvijā, ko iegūtā nauda un vara izdara ar viņu un ko viņš pats – ar šīs varas
un naudas palīdzību. Spriediet paši, ko jūs no tā vēlaties secināt.
I. Stāsts par neesošo grāmatu un pārbiedēto publicistu
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Mums priekšā uz galda guļ grāmata, kuras atrašana ir prasījusi vairāku
nedēļu pūles – un brīžam pat ir šķitis, ka tā vienkārši vairs neeksistē un ka
salīdzinājumā ar šo garadarbu pat Gūtenberga Bībele būtu sameklējama
krietni vienkāršāk.
Izdevniecības, bibliotēkas, pat tiesas – pārmeklēts ir viss. Kad izdodas
noskaidrot, ka tā figurējusi kādā tiesas prāvā, kur prasītājs ir bijis neviens cits
kā Andris Šķēle, pēc vairāku dienu rakņāšanās pa tiesu arhīviem izrādās, ka
lietas materiālos bijusi grāmatas kopija, taču tā bez pēdām izgaisusi. Izrādās,
ka tāpat ir gadījies arī ar to kopiju eksemplāru, kas bijis prasītāja advokātu
rīcībā – jā, esot gan bijis, bet…
Beigu beigās šīs grāmatas, šķiet, gandrīz vai vienīgais eksemplārs atrodas
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, kur
bibliotēkas darbiniece, iepriekš „ķīlā” paņēmusi lasītāja karti, bijīgi iznes īpašā
bieza papīra kārbiņā iepakoto garadarbu. Un šāda attieksme tiešām ir vietā, jo
runa ir par grāmatu, kura, ja ticēt tās autoram, vispār nav grāmata un nekad
nav iznākusi. Tātad grāmatu, kura nemaz neeksistē.
Vēl vairāk – šīs grāmatas eksistējošajam variantam, pēc autora domām, ir
jāizskatās pilnīgi citādi – krietni kvalitatīvākā iesējumā, cietos zilganos vākos,
ar vairāk nekā trim simtiem lappušu, izdotai apgādā Vērmaņparks 1998. gadā.
Tāds, ņemot vērā tā tirāžu, arī ir atrodams gan rajonu bibliotēkās, gan daudzu
simtu vai pat tūkstošu Latvijas iedzīvotāju grāmatplauktos (vai bēniņos).
Taču bibliotēkas darbinieki un veselais saprāts ir citās domās – arī šis uz
galda stāvošais priekšmets no visiem viedokļiem atgādina parastu grāmatu:
gan apgāds, gan nosaukums un autors tie paši – Vērmaņparks, Ēnas pār
Ventspili, Vilis Seleckis, tikai atšķiras gan iesējums – mīksti melnsarkani vāki,
gan lappušu skaits – nepilni divi simti, gan šajā gadījumā pats būtiskākais –
izdošanas gads. It kā neeksistējošā grāmata iznākusi divus gadus agrāk – jau
1996. gadā.
Nē, šī tiešām nav nekāda parastā grāmata. Latvijā nav bijis gadījuma, kad
autors ne tikai būtu iznīcinājis jau iespiestu grāmatas tirāžu, bet arī bijis
gatavs uz visneiedomājamākajām viltībiņām, lai tikai atgūtu un iznīcinātu tos
dažus eksemplārus, kuri jau ir aizgājuši tautās. Nacionālajā bibliotēkā vēl
tagad atceras, ar kādiem paņēmieniem līdz tam cienījamais publicists atguvis
gandrīz visus obligātos eksemplārus, kuri jau bijuši nosūtīti bibliotēkai.
Kas tad šajā grāmatā bija tik briesmīgs – un briesmīgs kam? Pašam
autoram? Grāmatā aprakstītajām personām? Valstij kopumā? Tā kā uz
neeksistējošām grāmatām autortiesības nez vai tā īsti var atteikties,
ieskatīsimies tā kārtīgāk šajā „nemaz nepastāvošajā” grāmatā, kura, izsakoties
paša Viļa Selecka vārdiem, „vēl nav pat klajā laista”. Ticiet – nudien būs tā
vērts, tiešām žēl, ka to piemeklēja tik bēdīgs gals.
Šķiet, grāmatas pirmās nodaļas pāri nevarētu būt nodarījušas pilnīgi
nevienam: te izteiksmīgi un lietišķi izklāstīta „pērles jūras krastā” – Ventspils
ostas vēsture līdz pat padomju valsts beigām, norādot gan uz milzīgajiem
līdzekļiem, kurus tās attīstībā bija ieguldījusi Padomju Savienība, veidojot savu
vislielāko naftas un tās produktu, kālija un citu beramo kravu, kā arī ķīmisko
šķidrumu pārkraušanas centru pie Baltijas jūras, gan uz rezultātu – Ventspils
Jūras tirdzniecības ostas pārvēršanos par modernu un ienesīgu uzņēmumu,
kurā kravu apgrozījums 1985. gadā sasniedzis 40 miljonus tonnu.
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Vienlaikus pieminēta kādreizējā Ventspils naftas pārsūknēšanas bāze, kas
vēlāk pārdēvēta par Naftas un naftas produktu piegādes eksportuzņēmumu,
vēl pēc tam – vienkārši par Ventspils naftu, caur kuru 1988. gadā uz
tankkuģiem pārsūknēti 30 miljoni šurp gan pa cauruļvadiem atsūknētu, gan
pa dzelzceļu atvestu tonnu naftas un naftas produktu – vairāk nekā septītā
daļa no visa tāgada Padomju Savienības šo vielu eksporta kopapjoma.
Protams, aizmirsts nav arī trešais lielais Ventspils rūpnieciskais objekts –
VĻKJS 60. gadadienas Ventspils ostas rūpnīca, kas nodarbojās ar šķidrā
minerālmēslojuma ražošanu, kā arī akrilnitrila un amonjaka pārkraušanu, un
arī ceturtais – Jūras tirdzniecības osta, kas eksportēja citus produktus.
Šķiet, tiktāl „neesošajā” grāmatā nekādu kļūdu nav un neprecizitāšu –
tāpat kā dažādu gadu padomju preses izklāstā. Piemēram, plaši atreferēts
vietējā laikraksta Padomju Venta jau 1989. gada oktobrī uzņēmuma
Sojuzņefteeksport Ventspils kantora direktora stāstījums par peļņu, kas tiek
gūta no naftas un naftas produktu eksporta: „Uzņēmums par 1 tonnas gaišo
naftas produktu pārsūknēšanu no vissavienības ārējās tirdzniecības apvienības
Sojuzņefteeksport iekasē 4 rubļus un par 1 tonnas naftas pārsūknēšanu – 1
rubli 83 kapeikas. Uzņēmuma ikgadējā peļņa, pēc mūsu aprēķiniem, pārsniedz
80 miljonus rubļu. Četros gados, no 1985. līdz 1988. gadam peļņas kopējais
apjoms bija gandrīz 330 miljoni rubļu…”
Ņemot vērā, ka grāmata „nav izdota” deviņdesmito gadu vidū un ka tās
„neesošais” autors ir viens no bijušajiem Augstākās padomes deputātiem –
Neatkarības deklarācijas pieņēmējiem, nav brīnums skaidri manāmais
negatīvisms pret cittautiešu milzīgo koncentrāciju Ventspils uzņēmumos.
Spriediet paši: „Ventspils ostā, Ventspils naftā, Ostas rūpnīcā 90–95 procenti
darbinieku bija iebraucēji. Visos vadošajos amatos bija tikai vīri ar krieviskiem
uzvārdiem. Vienīgais izņēmums bija Aleksandrs Rimars, VJTO priekšnieks.
Bet viņa vietnieks – V. Varvarenko, galvenais inženieris Aleksandrs
Rjabovs, mehanizācijas nodaļas priekšnieks V. Režņičenko un lielākā daļa citu
vadītāju bija iebraucēji. Ostas rūpnīcu vadīja Vladimirs Frančuks, viņa
vietnieks bija Vladimirs Krastiņš, vīrs ar latvisku uzvārdu, taču bez latviskas
pārliecības, to rādīja viņa darbība Atmodas gados. Galvenais inženieris bija J.
Sivackis. Naftas un naftas produktu eksportēšanas uzņēmuma direktors bija
Aleksandrs Guteņevs, galvenais inženieris – Genādijs Kudrjavcevs utt.”
Daudzas lappuses „neesošajā” grāmatā veltītas gan kritiskajam
ekoloģiskajam stāvoklim Ventspilī padomju varas pēdējos gados, kura dēļ
zinātnieki pilnā nopietnībā aicina ārpus pilsētas robežām pārcelt Ventspils
naftu un arī Ostas rūpnīcu, gan astoņdesmito gadu beigu „trauksmainajiem,
cerību pilnajiem un cerības raisošajiem laikiem”, kuros novada latviešu
komunisti apņēmīgi solījušies, ka „ir jāzaļo Ļenina radītajam sociālismam”, gan
vietējam preses izdevumam Padomju Venta, kuras boļševistiskā jūsma vēl
1989. gadā ļāvusi secināt – „arī tagad ventspilnieki lasītu ja ne Sarkano Ventu,
tad Padomju Ventu noteikti. Ja vien... ja vien 1991. gada augusta notikumi
būtu ievirzījušies citā gultnē”.
Taču, ja neskaita autoram „neeksistējošo” grāmatu pasūtījušā uzņēmuma
Ventspils transporta ekspedīcija privatizēšanas (jeb prihvatizēšanas) likstu
aprakstu, kam veltīti vairāki desmiti Ēnu pār Ventspili lappušu, pārējais
grāmatas saturs nepārprotami liecina, ka galvenais Viļa Selecka publicistiskā
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sašutuma un kritikas objekts ir bijušais kompartijas funkcionārs, tagadējais
Ventspils mērs Aivars Lembergs, kā arī viņa tuvākie domubiedri, kolēģi un
kompanjoni, kuru vidū autors īpaši piemin rajona galveno komunistu Jāni
Blaževiču un toreizējo Ventspils tirdzniecības ostas vadītāju Oļegu Stepanovu.
Īpaši jau pēdējo.
Šis te – viss tālākais „neesošās” grāmatas saturs labi ilustrējams ar virkni
īpaši krāšņu fragmentu, no kuriem, domājams, katram radīsies adekvāts
priekšstats par Ēnām pār Ventspili kopumā.
Par 1988. gadu: „A. Lemberga integrēšana pilsētas pašvaldībā noritēja
ļoti mērķtiecīgi un plānveidīgi. Kad 1988. gada oktobrī no darba atbrīvoja
iepriekšējo pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju, jaunu vadītāju neievēlēja.
Bet varēja. Pat vajadzēja, jo laiks bija sarežģīts, un atstāt pilsētu bez vadības
nebija saprātīgi. Tomēr atstāja. Tātad kādu gaidīja.
Tad Padomju Ventā parādījās paziņojums – Ventspils galvas amatam
pieteikušies seši kandidāti, to vidū bija minēts A. Lembergs, kas tobrīd nebija
pat pilsētas deputāts. A. Lembergs vēl nebija ievēlēts jaunajā amatā, bet LKP
Ventspils novada konference viņu ievēlēja jaunajā komitejā. Tātad ievēlēja
cilvēku, kas nebija attiecīgā novada komunists. Vai tas nebija partijas statūtu
pārkāpums? Kāpēc tik neatlaidīgas rūpes par vienu izpildkomitejas vadītāju,
kas pēc kompartijas mērauklas nemaz nebija tik augsts amats?
Pēc tam avīzē parādījās vēstules, kurā A. Lembergs tika slavināts kā pats
labākais kandidāts, it kā nejauši Padomju Ventas pirmajā lappusē iespruka
kāda lasītāja vēstule, kurā par dzīvokļu mahinācijām bija nosodīts Aldis
Didrihsons, LTF līderis, vienīgais nopietnais A. Lemberga konkurents. Un tad
beidzot 20. novembrī notika vēlēšanas. A. Lembergs uzvarēja pārliecinoši,
savācot 82,4 procentus balsu. Tautas frontes līderim atstājot tikai 7,69
procentus. Vai nav pārsteidzošs rezultāts, ja zina, kāds tobrīd bija sabiedrības
noskaņojums?
Kā redzams, Ventspilī kompartija vēl bija stipra, un tā spēja rīkoties ļoti
mērķtiecīgi. Nē, A. Lemberga atgriešanās Ventspilī nebija ne kritiens pa
karjeras trepēm, ne mukšana no grimstoša kuģa. Acīmredzot tas bija jauns
partijas uzdevums. Uzdevums ieņemt pozīcijas un gatavoties kapitālismam…”
Par 1989. gadu: „Notika jaunas pašvaldību vēlēšanas. Ventspilniekiem
bija jāievēl 90 deputāti. Nozīmīgākais spēks bija LTF, kurā apvienojās dažādu
strāvojumu, interešu, dažādas pārliecības cilvēki un kurus vienoja galvenokārt
uzticība nacionālajiem mērķiem. Bija gan nacionālisti, gan latviskās
nomenklatūras pārstāvji. Tobrīd impērija vēl bija stipra un tās aģentūra Latvijā
– interfronte – šķita ļoti varens spēks. Tāpēc latviešu tautas vairākums
atbalstīja vienotību vismaz latviešu starpā. Citādi nevarēja sapņot par
neatkarību un citiem nacionālie mērķiem.
Vēlēšanu rezultātā uzvarēja LTF atbalstīto deputātu bloks, kas ieguva ap
50–60 deputātu vietu. Kā pretsvars LTF grupējumiem izveidojās
Starpreģionālā frakcija, kurā apvienojās aptuveni 20–25 interfrontisti, kas
padomē pārstāvēja krievvalodīgo ventspilnieku daļu.
Pēc šim vēlēšanām par Ventspils pilsētas deputātiem kļuva vairāki gaiši
cilvēki, Atmodas rosinātāji, pirmo neformālo organizāciju dibinātāji. Tie, kuri
sāka, riskēdami ar savu dzīvi un nākotni. Bruno Jurševics, Ģirts Kristovskis,
kas vēlāk kļūs Augstākās padomes deputāts un iekšlietu ministrs. Arī Jānis
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Jansons, Laimdota Sēle, Maris Pamše. Es šos cilvēkus, izņemot Ģirtu
Kristovski, personīgi nepazīstu, nekad neesmu viņus saticis. Taču, pētot
Ventspils pagātni, lasīju viņu rakstīto, iepazinos ar viņu paveikto, runāju ar
ventspilniekiem un sapratu, ka tie bija gaiši, godīgi, patiesi cilvēki. Tā
ventspilnieku daļa, kas nebija malusies padomiskās nomenklatūras dzirnās,
nebija piesūkusies ar toreizējās liekulīgās, divkosīgās varas morāli.
Tie bija cilvēki, kas gribēja palīdzēt savai pilsētai. Taču viņi bija bez tās
pieredzes, ko dažādos partijas amatos bija iekrājis A. Lembergs un citi
nomenklatūristi. Šie jaunie, topošie politiķi un vadītāji bija cilvēki ar dažādiem
uzskatiem. Daži bija liberālāki, mērenāki, citi – stipri radikālāki. Arī
nacionālisti. Gadījās arī bļauri, nemākuļi, un noteikti bija arī provokatori, kas
tēloja dižus nacionālistus, bet patiesībā laizīja roku savam saimniekam. Viņi
uzkurināja iekšējās pretrunas starp dažādu uzskatu tautfrontiešiem, deva
pamatu apvainojumiem bļaurībā un neprasmē. Tā bija visur Latvijā. Tas pats
notika Augstākajā padomē.
Bez tam pat paši gudrākie un tālredzīgākie vēl neprata manevrēt, viņiem
bija sveši aizkulišu darījumi, intrigas, viltību un daudz kas cits no tā ieroču
arsenāla, ko veikli lietoja nomenklatūras speci un bez kā ir grūti uzvarēt
politisko cīņu laikos.
Vārdu sakot, varas kabinetos ienāca jauna, spēcīga un godīga paaudze.
Taču bija vajadzīgs laiks, lai tā uzkrātu pieredzi, zināšanas un nostiprinātos.
Bet laika nebija. Bija jāstrādā nekavējoties. Diemžēl neatradās neviens, kas
spētu uzņemties pilnīgu atbildību par pilsētu. Nācās lūkoties partijnieku
virzienā. Un tad jau nevarēja ignorēt A. Lembergu, kas Ventspilī bija
saimniekojis veselu gadu, iegūdams popularitāti un autoritāti. (..)
Šķita, ka beidzot Ventspils atbrīvosies no sava lāsta – ķīmisko vielu
eksporta. Šķita, ka Ventspils vadītāji bija gatavi aktīvai rīcībai. Par to liecināja
kaut vai šāda akcija – telegramma, kuru 1989. gada martā A. Lembergs un
LKP Ventspils novada komunistu līderis J. Blaževičs sūtīja toreizējai Latvijas
PSR valdībai. Lūk, kas tajā bija teikts: „Jonavā, slāpekļa ražošanas rūpnīcā
nenoskaidrotu iemeslu dēļ plīsa amonjaka rezervuārs. Analoģiskas, tikai daudz
lielākas amonjaka glābātuves atrodas Ventspils pilsētas centrā. LPSR Ministru
Padomes ekoloģijas komiteja 1988. gada decembra slēdzienā noteikusi, ka
jāpārtrauc Ventspils ostas rūpnīcas kā stipras iedarbības indīgu vielu
nosūtīšanas bāzes darbību. Ekspertu slēdzieni nav atspēkoti, taču atbilstoša
valdības lēmuma nav”.
Lūk, kādi varoņi bija A. Lembergs un J. Blaževičs! Viņi darbojās, viņi centās
izpildīt ventspilnieku prasības. Gribēja apturēt bīstamās rūpnīcas darbību. Ja
tas neizdevās, tad tikai tāpēc, ka tie, tur augšā, ignorēja Ventspils ļaužu
prasības. Šķiet, ka jau tolaik A. Lembergs prata atbildību par visām nelaimēm
novelt uz centra pleciem. Vēlāk viņš to pratīs vēl labāk. Taču tie, tur augšā
izpildīja deputātu lēmumu, un 1990. gada 1. janvārī akrila eksports caur
Ventspili apstājās. Beidzot kaut kas bija izdarīts! Turklāt vēl komunistu
valdīšanas laikā, kad atkarība no Maskavas nebija mazinājusies ne par matu.”
Par 1990.–1991. gadu: „Kādus cilvēkus A. Lembergs pulcināja savā
komandā? Galvenokārt ļaudis no savām aprindām. Pieredzējušos padomju
laiku funkcionārus, partokrātus. Tos, kuriem vajadzēja atstāt varas gaiteņus,
jo sabruka kompartija un tās aparāts palika bez darba. Bet šis slānis
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nedomāja noiet no skatuves, kaut arī bija cietis ideoloģisku un morāli krahu,
un kaut arī bija Latviju novedis dziļā krīzē. A. Lembergs šiem nemirstīgajiem
dos gan darbu, gan iespēju dibināt firmas un piedalīties privatizācijās.
Nebija mazsvarīgi arī tas, ka nomenklatūras rokās palika Ventspils
laikraksts. Tā redaktore Edīte Melngalve prasmīgi turpināja labi apgūto
propagandistes darbu. Nevar noliegt, ka vērsās arī pret interfrontisko
domāšanu, izpelnoties interu pārmetumus un uzbrukumus. Taču vienlaikus
paveica ļoti daudz, lai mazinātu LTF autoritāti un nostiprinātu A. Lemberga
pozīcijas.”
Atkal par 1990. gadu sākumu un ķīmisko kravu transportēšanas atsākšanu
caur Ventspili, neraugoties uz ekoloģijas apsvērumiem: „Aivaram Lembergam
valūtas straumīte pavēra ļoti plašas iespējas. Izrādījās, ka dolāri ir ļoti spēcīgs
ierocis arī politisko cīņu laukos. Deputātu sesijas Laimdota Sēle bija spiesta
salīdzināt ar teātri. Sēdēs tiekot dedzīgi runāts un pat lemts tieši tā, kā
prasījuši ventspilnieki, taču dzīvē viss notiekot citādi. „Kur meklējams šā teātra
režisors?” – jautāja L. Sēle. Vai Rīgā, valdībā? Tā varēja būt, jo toreizējā
Ministru Padome izdarīja milzīgu spiedienu un Ventspils deputātiem, lai
ķīmisko produktu kravas plūstu caur Latvijai. Bet varbūt tik tālu nemaz
nevajadzēja lūkoties? Varbūt turpat Ventspilī bija pietiekami daudz
ieinteresētu personu? Varbūt paši galvenie režisori bija meklējami nevis
Latvijā, bet gan Maskavā? (..)
Dolāru straumīte pilsētas kasē pārvērtās par asu cīņu objektu. Pilsētā
paklīda mīklaini nostāsti par valūtas ceļiem un neceļiem. Par dolāru kases
vienīgo saimnieku uzmetās izpildkomitejas priekšsēdētājs Aivars Lembergs.
Šīs tiesības viņš pamatoja ar saviem nopelniem valūtas izsišanā. Bez viņa
nebūtu nekādas valūtas. Tāpēc dolāru tūkstoši un miljoni netika ieskaitīti
budžetā, tie slēpās kaut kādos ārpusbudžeta kontos, kurus pārzināja tikai pats
pilsētas saimnieks.
Deputāti netika pielaisti pie lemšanas par to izlietojumu. Žurnāliste Ināra
Egle rakstīja: „Pilsētas deputātiem nav varas, ne finanšu, ne iespēju. Viņi pat
nenojauš, cik daudz naudas ir pilsētai jeb Lembergam, jo par daudzu gadu
ciešanām saņemtā valūta neparādās pilsētas budžetā. Parādās tikai daži skaitļi
– ar grūtībām izcīnīti valūtas rubļi. Tas tiek pasniegts tā, it kā bez Lemberga
nebūtu pat tā... Sesijā, kas notika 28. martā, Lemberga kungs izteicās, ka
pilsētai esot divreiz vairāk valūtas, nekā republikas valdībai.” (Latvijas
Jaunatne, 1991. g. 3. maijs.)
Bet cik daudz? To nezināja neviens. Tāpēc par valūtu daudz baumoja,
klīda visādi nostāsti. Nebija skaidrības, kur tā paliek. LTF Ventspils novada
līderis un pilsētas deputāts Māris Pamše 1991. gadā rakstīja, ka A.
Lembergam „pieder ne tikai vara pilsētā, bet arī daudz kas cits... Kunga rīcībā
ir nekontrolējami valūtas miljoni, par kuriem nav nekādas informācijas pat
republikas valdībai un parlamentam.” (Latvijas Jaunatne, 1991. g. 23. maijs.)
M. Pamše izteica minējumu, ka nauda tiek izlietota „nereklamētai partijai”, ko
A. Lembergs veido no vecās nomenklatūras gvardiem. (..)
Lembergs nenoliedza valūtas slēpšanas faktu, attaisnoja to ar rūpēm par
pilsētas interesēm. Šiem Lemberga vārdiem jāpievērš īpaša uzmanība. Tajos
pausta ļoti būtiska viņa domāšanas īpatnība – ja Ventspils intereses prasa, var
rīkoties nelikumīgi. Nelikumība – tas nav nekas nosodāms. Protams, Ventspils
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interešu vārdā. Un, protams, to var darīt tikai viņš – gudrais, aktīvais,
tālredzīgais. Šoreiz ar valūtu, citreiz ar ostas mantu, vēlāk – vienmēr.
Ar attieksmi pret likumību Lembergs apstiprināja, ka turpinās kompartijas
laikos apgūtais nomenklatūrai raksturīgais domāšanas un rīcības stils.
Revolūcijas, proletariāta, sociālisma intereses – lūk, augstākais likums! To
vārdā var visu! Tagad Ventspils vārdā var uzspļaut likumam. Kā gribu, tā
privatizēju ostu! Kam gribu tam atdodu rūpnīcu! Viss atkarīgs no manis. Nost
deputātus, kas tikai traucē. Protams, it kā cēlu mērķu vārdā – lai kalpotu
ventspilniekiem. Arī Staļinam bija cēli mērķi – revolūcija, proletariāta
atsvabināšana no ekspluatācijas.
Tā pamazām no sākotnēji nevainīgajām izdarībām ar valūtas kuli Ventspilī
sāka veidoties mazs diktatoriņš. (..)
Valūtas slēpšanu Lembergs pamatoja ar Ventspils interesēm. Vai viņam
var ticēt? Manuprāt, dolāru kules nobēdzināšanai bija pavisam citi motīvi.
Valūta – tā bija vara. Milzīgs spēks, kura ietekme palielinājās līdz ar kules
smagumu. Protams, ka tik nozīmīgu varas sviru viņš negribēja izlaist no
savām rokām. Bija taču skaidrs, ka agri vai vēlu divvaldība Ventspilī beigsies
un ka paliks tikai viens priekšnieks. Tam vajadzēja gatavoties. Un tāpēc
valūtas kule bija ļoti noderīga. Tā paplašināja izpildkomitejas priekšsēdētāja
varu, ļāva manipulēt ar visu pilsētas sabiedrību. Kam gribēja, tam atmeta
dolāru sauju. Kam negribēja, tas palika bešā. Deva tiem, kas atbalstīja un kas
slavināja presē. Nedeva... Skaidrs, kam nedeva.
Gan Ģ. Kristovskis, gan citi padomes deputāti uzskatīja, ka tieši valūtas
maiss bija tas spēks, kas daudzus ventspilniekus, ārstus, pedagogus
noskaņoja par labu A. Lembergam. B. Jurševics nevarēja kādai pilsētas skolai
vai slimnīcai uzdāvināt kompjūterus, medicīnisko tehniku Bet A. Lembergs
varēja. Ne velti ventspilniece Daina Bārtiņa rakstīja: „ Nenoliedzu A. Lemberga
kolosālās darba spējas, gudrību u.c. labās īpašības. Bet, ja tā smagā valūtas
kule būtu kāda cita cilvēka rokās, tad tam taču arī būtu tādas pašas iespējas
un apgriezieni!”. (Ventas Balss, 1991.g. 10. aprīlis.)
Valūtas kule bija tas spēks, kas ļāva Lembergam bruģēt ceļu uz
vienpersonisku varu Ventspilī un vēlāk – uz milzīgu ietekmi Latvijas politikā un
ekanomikā. Jāatzīst, ka viņš prata ar šo kuli rīkoties ļoti veikli. Savas ambīcijas
viņš neslēpa jau toreiz, 1991. gadā, kad vēl nebija vienpersonisks noteicējs
pilsētā. Ināra Egle rakstīja: „Īpaši dusmīgs pilsētas mērs kļūst tad, kad
deputāti vēlas arī kaut ko uzzināt, piemēram, no kurienes pilsēta saņem
valūtu, cik daudz un kur tā tiek izmantota. Tam, kas ar šādiem jautājumiem
kļūst pārāk uzmācīgs, Lembergs atteic: „ Nevajag mani kaitināt!” To tiešām
nevajag darīt, citādi iznāks tāpat kā pilsētā pazīstamam cilvēkam, ko 3.marta
rītā pilsētas galva nosauca par mērkaķi.” (Latvijas Jaunatne, 1991.g. 3.maijs.)
(..)
Milzīgu atbalstu A. Lembergam sniedza laikraksta redaktore Edīte
Melngalve. Ventas Balss pārvērtās par ļoti svarīgu apvērsumu organizētāju un
iedvesmotāju. Tā paša gada 4. maijā Ventas Balss publicēja aicinājumu
lasītājiem – zvaniet, rakstiet un izsakiet savus priekšlikumus par to, kam
turpmāk jāuztic pilsētas vadītāja amats. Sak’, lai deputāti zina mūsu – vēlētāju
– viedokli un nekļūdītos balsodami. Lai ventspilniekiem būtu vieglāk
orientēties sarežģītajā situācijā, jau pēc dažām dienām tika publicēta mūzikas
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vidusskolas pedagogu vēstule – par pilsētas padomes un valdes
priekšsēdētāju ievēlams tikai Aivars Lembergs. Neviens tik ļoti negādājot par
kultūru un izglītību kā šis ļoti apsviedīgais vīrs. Ja deputātiem pašiem grūti
izvēlēties, tad pilsētas galva esot jāievēl vispārējās vēlēšanās.
Ievirze tika dota, un turpmāk gandrīz katrā laikraksta numurā, rubrikā
Vēlētāji ierosina ventspilnieki varēja lasīt līdzīga satura vēstules. Laikraksta
darbinieki, pirmkārt, protams, tā redaktore E. Melngalve pierādīja, ka
kompartijas gados ir guvusi labu propagandisku rūdījumu. Diemžēl lielākajai
daļai tautfrontiešu šāda rūdījuma nebija. Ja arī būtu, tik un tā viņi neko
nevarētu panākt – rajona vienīgo laikrakstu kontrolēja izpildkomitejas locekle
un kvēla A. Lemberga sabiedrotā.
LTF deputāti asi iebilda pret E. Melngalves klaji tendenciozo darbību. Par
laikraksta ievirzi vairākkārt sprieda padomes prezidija sēdēs, pieņēma
paziņojumus, lēmumus, pat rakstīja vēstuli Žurnālistu savienības ētikas
komisijai. Kādā deputātu grupas pieprasījumā bija teikts: „Ventas Balss ir
pārblīvēta ar PSKP militāristu... un citu pretvalstisku elementu melīgajiem un
demagoģiskajiem rakstiem”. Toties LTF viedoklim vieta nepaliekot. Šie
pārmetumi, protams, nelīdzēja ne par matu. Smalka, bet indīga LTF
nonicināšana rajona laikrakstā turpinājās. A. Lembergs tika cildināts tik
neatlaidīgi, ka vēlāk kāda ventspilniece savā vēstulē ironizēs: „Paldies
Lemberga kungam par to, ka Ventspilī ir iestājies pavasaris,... par 200
gramiem sviesta, par kaulaino liellopa gaļu.”
Bet viņa oponenti, tautfrontieši ar savām publikācijām nevarēja iekļūt
laikrakstā. Pat AP deputātam Ģ. Kristovskim tika iedots kurvītis. Vārdu sakot,
ideoloģiskas sagatavošanas plāksnē apvērsums Ventspils pašvaldībā tika
sagatavots ļoti meistarīgi. Pēc tādas smadzeņu skalošanas, protams, vairums
ventspilnieku gribēja, lai tieši A. Lembergs būtu viņu līderis. Acīmredzot tas
iespaidoja arī deputātu noskaņojumu. (..)
Nomenklatūra saglabāja varu Ventspilī. Turpmāk viņi saimniekoja nevis kā
kompartijas aktīvisti, biroja locekļi, bet gan kā izpildkomitejas un vēlāk domes
deputāti un darbinieki. Ģirts Kristovskis sacīja: „...Ap Aivaru Lembergu ir
sapulcināts viss 1988., 1989. gada pilsētas un rajona partijas komiteju kodols,
partijas komiteju darbinieki, kas pārnākuši uz pilsētas izpildkomiteju vai arī kā
vēlēti deputāti atbalstot minēto kungu. Šajā vecajā nomenklatūras aparātā ir
daudz cilvēku, kas atmodas laikā bija LTF pretinieki un šobrīd turas pie
spēcīgas personības, kāds ir Aivars Lembergs. Atceroties, kā savā laikā
partijas komiteja bija nedalāmi saistīta ar drošības komiteju... pilnīgi pamatoti
varam vilkt paralēles. Tagad tā no jauna veidos TDP un pilsētas valdes
kodolu, jo vissvarīgākais ir panākts – vara nav zaudēta.” (Latvijas Jaunatne,
1991.g. 29. maijs.)”
Par 1992. gadu: „Šķiet, jau 1992. gadā bija sākusies slepena,
klusa privatizācija. Ventspils nav liela pilsēta, cilvēki daudz ko redzēja un
dzirdēja. Paklīda runas par to, ka A. Lembergs dibina privātfirmas. Viņš to,
protams, noliedza. Tas esot blefs. Lai šīs baumas apklusinātu vai vismaz
mazinātu, ventspilniekiem tika pamesta pasaciņa – re, tas objekts strādāja
slikti, tāpēc to vajadzēja privatizēt. Būs ārzemju kapitāls, būs elastīgāka
pārvalde un milzums citu labumu. Tāpēc priecājieties, ventspilnieki! Mēs
ceļam kapitālismu – mūsu gaišo nākotni!
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Venoila tapšanā iezīmējās tās metodes, kuras arī turpmāk lietos ostas
privatizētāji. Pirmkārt. Privātfirmu dibināšanā vienmēr piedalīsies viens vai

vairāki valsts uzņēmumi. Kādēļ tie bija vajadzīgi? Lai piekļūtu to mantai. Tas
bija galvenais mahināciju mērķis. Darījuma būtība. Piesaisti valsts uzņēmumu,
un tu būsi iekļuvis ostā! Atkrīt visādas izsoles, konkursi, kas radītu lielus
izdevumus. „Daļu valsts uzņēmuma mēs noformējām kā patstāvīgu juridisku
personu,” minētajā intervijā teica O. Stepanovs. Tātad – noformējām! Ja
noformē, tad paveras ļoti plašas iespējas – miljonu vērtu mantu var novērtēt
nieka desmittūtkstoš latos vai dolāros. Jo kas tad ir vērtētāji? Tie paši, kas
noformē firmu, acīmredzot – tās līdzīpašnieki. Tāpēc protams, viņi aizstāv
privātfirmas intereses. Tas ir – savas intereses. Redz nu, cik veikli var
pārvarēt iepriekšminēto problēmu – kapitāla rūkumu, lai izpirktu valsts mantu!
Izrādās, ar arī bez izpirkšanas. Var iznomāt vai noformēt. Un tā privatizācija
sākās kā noformēšana.
Otrkārt. Gandrīz vienmēr privatizācijā kā glābēja parādīsies kāda ārzemju
firma. Un – kā likums – tā būs beznodokļu zonās – ofšoros dibināta firma.
Venoil gadījumā tā bija Shelbourne no Lielbritānijas. Rodas jautājums – kas ir
šo firmu patiesie saimnieki? Diezin vai tur atrodami solīdi Rietumu uzņēmēji.
Acīmredzot darīšanas ir ar slepeniem, nezināmiem veidojumiem. Bet kāpēc
jāslēpjas? Kas aiz šīm firmām stāv? Atbildes nav. Ir jautājumi un mīklas.
Ventspils ostā bija ienākusi klusa, slepena, šauram privileģēto lokam
pieietama privatizācija, kas beigsies ar „astoņkāja” izveidošanu.”
Par 1993.–1994. gadu: „Vispirms padomāsim – kas pirms gadiem trim
četriem varēja privatizēt tādus gigantus kā Ventspils ostas uzņēmumi?
Ārzemnieki, rietumnieki – jā. Bet vietējie, tikko biznesu sākušie censoņi?
Sociālisma laikos mēs bijām vienādi nabagi. Volga un trīsistabu dzīvoklis jau
bija turības pazīme. Protams, bija ēnu ekonomikas darboņi, kas sarausa stipri
lielākas summas. Tomēr arī šo aprindu mahinatori nespētu likt galdā simtus
miljonu dolāru, kas būtu jāmaksā par Ostas rūpnīcu, Tirdzniecības ostas
pārvaldītajiem objektiem, nemaz nerunājot par Ventspils naftu.
Bija otrs ceļš – privatizēt, ņemot valsts īpašumu nomā ar izpirkumu. Taču
tad daudzus gadus daļu peļņas nāktos atdot Privatizācijas fondam. Vai tāds
variants varēja patikt tiem plēsoņām, kas gribēja visu sagrābt un pelnīt tūlīt,
turklāt pelnīt daudz, izvairoties no izpirkuma maksas? Nē, tāds variants
nelikās izdevīgs topošajam astoņkājim, ēnu ekonomikas darboņiem, kas
siekalodamies lūkojās uz šo Eldorado – Latvijas pērli pie jūras. Un ko
izdomāja? Viņi izdomāja, ka ar privatizāciju nav jāsteidzas.
Jā, runāja, ka vajadzīga privātā iniciatīva. Valdība, deputāti, visas partijas
kliedza – pats galvenais ir steidzīgi privatizēt. Bet atcerēsimies, ka pirms
gadiem trim četriem bija brīdis, kad privatizācija iestrēga. Tagad ir skaidrs,
kāpēc tā notika. To apturēja tieši tie slāņi, kas pārvaldīja valsts īpašumu un
kuri negribēja pieļaut, ka notiek uz likumu balstīta, Latvijas sabiedrībai
izdevīga privatizācija.
Viņi negribēja neko atdot citiem Latvijas iedzīvotājiem. Viņi gribēja sagrābt
visu bez jebkādas nomas vai izpirkuma naudas. Visu! Un tikai sev! Tāpēc
klaigāja par privātās iniciatīvas priekšrocībām, kladzināja par privatizācijas
nepieciešamību, bet paklusām rīkojās, lai nekāda privatizācija nenotiktu.
Privatizācija viņiem bija bīstama. Tai vajadzēja sagatavoties. Uzkrāt spēkus un
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naudu. Viņi jau saimniekoja superienesīgajos objektos! Kāpēc to neturpināt?
Bija taču daudz un dažādu variantu, kā privatizēt bez privatizēšanas. (..)
Pēc Latvijas ceļa nākšanas pie varas stāvoklis mainījās. Tagad varu sāka
pārņemt bijusī padomju nomenklatūra, kas vēlējās tapt par kapitālistiem. Sāka
dominēt viena ekonomiskā grupējuma intereses. Ārzemju kredīti nonāca
galvenokārt šī grupējuma rokās. Sākās īpašuma sadale šī grupējuma
interesēs. Arī Ventspilī. No 1993., bet it īpaši no 1994. gada noritēja strauja
Ventspils ostas un tās uzņēmumu prihvatizēšana.
Acīs krīt fakts, ka pēc LC nākšanas pie varas mainījās A. Lemberga
attiecības ar centru. Ar I. Godmaņa vadīto valdību A. Lembergam nemitīgi
radās konflikti. Viņš nepārtraukti sūkstījās par šīs valdības uzbrukumiem
Ventspilij. Gan nodokļos prasīja pārāk daudz, gan par stipru kontrolēja ostu
un tajā strādājošos uzņēmumus. Pēc 1993. gada 5. Saeimas vēlēšanām un V.
Birkava valdības izveidošanās A. Lemberga attiecības ar centru uzlabojās. Jau
1994. gada sākumā viņš izteica komplimentu V. Birkava valdībai: „Pirmo reizi
pēdējo valdību laikā tieši Birkava kungs izrādīja vislielāko izpratni par ostu
nozīmi Latvijas ekonomikā.” (Ventas Balss, 1994.g. 2.februāris.) (..)
Bet A. Lembergs, izslavētais saimnieks, Ventspils interešu aizstāvis,
atbalstīja Latvijas ienesīgākā uzņēmuma noslaukšanu. Ko vēl var secināt no A.
Lemberga teiktā? Manuprāt, A. Lembergs loloja kaut kādus īpašus plānus.
Diezin vai viņš gribēja šo gigantu atdot SWH vai kādam citam alkatim. Tāpēc,
iespējams, sabruka iznomāšanas plāni. Acīmredzot viņam bija citi t.s.
pārstrukturēšanas nodomi. Tos sāka realizēt jau toreiz, kad dibināja Venoilu,
bet pēc tam – vēl spēcīgāku kārumnieku – akciju sabiedrību Ventbunkers. (..)
Atcerēsimies ministra un deputāta Ērika Kažas akciju – braucienu uz
Maskavu, sarunas ar Lukoilu utt. Cik aktīvi toreiz protestēja A. Lembergs un
Ventspils naftas padome! Laupīšana! Blēdība! Izsaimniekošana! Skanēja
dažādi minējumi par to, kas aiz tā varētu stāvēt. Nezinu, kas stāvēja aiz Ē.
Kažas akcijas. Taču par protestētāju motīviem, šķiet, viss bija skaidrs –
Lukoils varēja pārvērsties par konkurentu, sagraujot daža laba senlolotus
plānus. (..)
Ventspilī klīst daudzas un dažādas baumas par Aivara Lemberga firmām.
Šīs runas negūst apstiprinājumu. Tomēr būtu dīvaini, ja apsviedīgais, par
tālredzīgu izslavētais pilsētas galva nemaz nekārotu pēc tāda uzņēmuma kā
Ventspils nafta. Vai tiešām viņš spētu mierīgi noskatīties, ka nāk citi un pievāc
visvarenāko uzņēmumu, kas atrodas viņa medību zonā? Viņš taču labi zina,
cik liels spēks ir valūtas kulei. Bet Ventspils nafta – tā ir nevis kule, bet vesels
valūtas maiss. Eldorado! Turklāt nevajag nekur tālu pasaulē triekties, zelta
āderi meklējot, nevajag riskēt kā konkistadoriem, kas devās kuģos pāri
okeānam, laimi meklēdami. Vajag klusi, nemanāmi kārtot lietas, lai
sagatavotos īstajam brīdim. Īstajam lēcienam. Vai tiešām A. Lembergs par to
nedomāja un gādāja tikkai par citu iespējām piekļūt naudas maisam? Kurš
tam ticēs?
Meklējot atbildes uz iepriekšējo jautājumu, pievērsīsim uzmanību
Ventbunkera prezidenta Olafa Berķa ļoti straujajam izrāvienam. Viņu patiesi
var pieskaitīt pie šī laika dievu izredzētajiem. Kā rāda tabula, 1990. gada 1.
decembrī šis kungs ir reģistrējis necilu sabiedrību SIA N&J. Tās statūtkapitāls
bija 100 lati. Taču jau pavisam drīz viņš ir spējis kopuzņēmumā Investors V
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ieguldīt vairāk nekā 200 000 dolāru. Turklāt kā dieva saukts palīgos ir nācis
kāds ārzemju labdaris – ofšora firma no Ženēvas.
Un tad, piesaistot valsts kapitālu no Ventspils Tirdzniecības ostas, no
Latvijas kuģniecības, Olafs Berķis kļuva noteicējs pār varenu firmu – SIA
Venoil, kuras statūtkapitāls bija vesels miljons dolāru. Un kā straujās karjeras
turpinājums nāca Ventbunkers, vēl viena dievu dāvana. Papētot O. Berķa
straujo lidojumu augšup, var redzēt, ka aizvien atradusies kāda ofšoru firma,
kas piepalīdzējusi ar dolāru kaudzīti. Un vēl būtiskāk – atradušies arī valsts
uzņēmumi, kas O. Berķa firmām piemetuši pa kumosam no kopmantas. Vai
tas neliecina par izredzētību, par dievu labvēlību? Laimīgs cilvēks! Vai nebūtu
interesanti noskadrot, kas pildīja dāsno labdaru lomu? Varbūt atklātos ne tikai
tas? Varbūt noskaidrotos, ka O. Berķis, Ventbunkera saimnieks un viens no
drošākajiem pretendentiem uz Ventspils naftu, bruģē ceļu kādam citam,
šķietami neredzamam vīram?”
Un par tālākajiem gadiem: „1991. gadā Māris Pamše, raksturodams
nomenklatūras nodomus, rakstīja, ka tās mērķis ir tikai viens – „vecās
saimniekošanas sistēmas saglabāšana. Nekādu privatizāciju, nekādas
konkurences! Stabilu monopoltiesību saglabāšana,. Garantēta ražošanas
apstākļu saglabāšana. Sev, administrācijai stabilu.” (Latvijas Jaunatne, 1991.
gada 23. maijs.)
Tolaik Ģirts Kristovskis izteicās šādi: „Tūlīt sāksies privatizācija, kas to
īstenos? Mani māc šaubas par taisnīgumu un godprātīgu tās norisi. Iespējams,
izdevīgāko pārņems tie, kuru rokās no jauna ieslīd vara. Latviešu tautai nav
naudas, bet privatizācija notiks. Labākais tiks tam, kas iz savējais. Un savējie
Ventspilī ir savilkušies dūrē. Tā ir pavisam cita domāšana, kurā nav vietas
morālei...” (Latvijas Jaunatne, 1991. gada 29. maijs.)
Diemžēl Māra Pamšes un Ģirta Kristovska paredzējumi ir piepildījušies. Tai
saimnieciskajai sistēmai, kas veidojas Ventspilī, nav nekā kopīga ar tirgus
ekonomiku. Nav paša galvenā – nav atklātuma, konkurences, vienādu iespēju
visiem. Tāpēc nav arī kapitālisma. Ir īpašuma plānveidīga sadale savējo
starpā. Sadale nevis privatizācija. Ventspilī top kaut kas līdzīgs plānveida
sociālistiskajam kapitālismam. Plēsonība plus nelikumības, plus vienota
vadība, ko savās rokās patur supersaimnieks.
Varbūt tieši tāpēc ir tik daudz mīklu un aizdomu. Varbūt tieši tāpēc uz
Ventspili plūst dolāru straume, taču nav zināms, kur tā pazūd; kas to ievāc;
kas no tā gūst labumu. Kā vēl var saukt Ventspilī tapušo kapitālismu? Par ēnu
kapitālismu, par ēnu ekonomiku. Jo tā saimnieki ir darbojušies slepeni, klusi,
nemanāmi. Taču efektīvi, visu pratuši nokārtot, sadalīt, par visu – vienoties.
Bez ārējām sadursmēm, tiesām, skaļiem konfliktiem. Viss norisinājies it kā
tālumā, kaut kādā nezināmā vietā, ēnu valstībā. Sabiedrība dzirdējusi tikai
atskaņas, notikumu atbalsis. Un ieraudzījusi rezultātus – īpašums ir
privatizēts. Tas liecina par lielisku organizētību, spēju saprasties, vienoties.
Nevar noliegt arī to, ka ēnas prot strādāt un pelnīt. Tām ir labi sakari ar
klientiem Krievijā un Rietumos. Viņi strādā profesionāli. Kopumā tranzīts
attīstās. Taču Latvijai no tā labuma maz. Kā pasakā – plūst piens un medus...
tikai mutē – nekā. Tek naftas upe, amonjaka straume – Latvijas budžetam
labuma maz. Kaut kas līdzīgs bija padomju laikā ar saražotās gaļas un
izkausētā tērauda tonnām. Ēnas strādā galvenokārt sev. Pelna sev. Domā tikai
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par sevi. Izmanto visas iespējas savā labā. Nodokļos atdod tikai to, ko nevar
neatdot. (..) Laipo uz likumu pārkāpšanas robežas. Bieži tos arī pārkāpj. Taču
labi advokāti un dolāru kule ļauj visu nokārtot. Visnetīrākās ēnu ekonomikas
nozares viņi atstāj skūtajiem. Prostitūciju, kontrabandu, alkoholu. Tomēr daļa
nomenklatūristu noteikti ir saistīta arī ar šīm jomām.
Nevajag ēnu ekonomikas darboņus iedomāties kā šaurpierainus, sporta
jaciņās tērptus gangsterus. Viņiem gandrīz vienmēr ir kaklasaite, balts krekls,
melns uzvalks. Viņi izskatās cienījami un solīdi. Viņi taču nāk no respektabliem
sekretāru kabinetiem. Viņi vairs negrib, ka viņus sauc par Karlovičiem,
Janovičiem, Arvidovičiem. Tagad viņi grib būt mazliet amerikāniski, mazliet
latviski kungi. Melnās volgas viņi ir nomainījuši pret mersedesiem un volvo.
Krievu sekretāres – pret latviešu zeltenēm, kam dzidra balss un spožs izskats.
Viņu valodā vairs nedzirdēsiet krieviskos – da, poka, slušai. Toties pazib –
okei, jes, veri vell. Viņi vairs nav stīvi, sausi kā Ļeņina citāti. Viņi ir plātīgi un
uzpūtīgi... Pusdienas par 100 latiem – sīkums, tūkstoš dolāru – tā nav nauda
Ventspilij...
Viņi dzīvo citā pasaulē. Ne tajā, kura satraucas par grūtībām, nabadzību,
analfabētiem, apkures dārdzību. Viņiem nepatīk, ka to piemin. Tādus
runātājus viņi aprāj – nešūpiniet laivu! Viņi mīt ēnu pasaulē, kur citi likumi,
kārtība, morāle, domāšana. Protams, tajā nepazīst nabadzību. Viņi ceļ
kapitālismu, tiesa, tikai ēnu kapitālismu, ēnu impēriju…”
Tiktāl atsevišķi nelieli fragmenti no „neiznākušās” un „neeksistējošās” Viļa
Selecka grāmatas, pēc kuriem droši vien var palikt diezgan skaidrs iespaids –
nu briesmīgs cilvēks tas Aivars Lembergs un visi viņa rokaspuiši. Savukārt
pats autors pēc tās izmisīgās izņemšanas no tirdzniecības un izmānīšanas no
bibliotēkām tālajā 1996. gadā skaidroja – nē, nekādā gadījumā nevarot teikt,
ka pārtraukt grāmatas iespiešanu viņu būtu piespiedis šis briesmīgais
Lembergs vai citas Ventspils amatpersonas; vienkārši grāmatā esot
konstatētas dažas faktu neprecizitātes, kas saistītas ar atsevišķām
kompānijām, vadītājiem, skaitļiem un uzvārdiem, tāpēc tās nu vajagot izlabot.
Šī labošana prasīja divus gadus, kuru laikā no pirmās grāmatas teksta maz
kas palika pāri – protams, ja neskaita izdevēju, autoru un arī grāmatas
nosaukumu. Tiesa, grāmatas pirmajos lappušu desmitos pārmaiņu nemaz nav
tik daudz, tik tādi sīkumi vien – no „tumšo spēku” pārstāvju uzskaitījuma
pazudis Aivara Lemberga vēlāk Šveicē pārstāvētais Vladimirs Krastiņš, pilsētas
valūtas līdzekļu slēpšana un dīvainās izrīcības pārvērtušās par atbalstāmu un
attaisnojamu rīcību, arī Ventas Balss – Padomju Ventas ilggadējā redaktore
Edīte Melngalve pārvērtusies par objektīvu, ar plašu skatījumu apveltītu
žurnālisti, kas varonīgi cīnījusies pret tālaika „tautiskajiem iemauktiem”.
Toties tālāk… kā diena pret nakti ir viss, kas jaunajā, „pareizajā” Ēnu pār
Ventspili izdevumā uzrakstīts gan par Aivaru Lembergu – tagad „neparastu
parādību pie Latvijas politiskajām debesīm”, gan par pirmajā versijā tik
ļaunajām un alkatīgajām privātkompānijām – tagad spēku, kurš „izglāba ostu
un citus uzņēmumus no sabrukuma”, kā arī „pavēra jaunas, plašas iespējas”.
Protams, bez plašiem citātiem arī no grāmatas „pareizā”, „eksistējošā”
varianta te neiztikt, un vispirms, protams, vārds autoram savas jaunās
pārliecības paušanai:

13

„Es nešaubīgi ticu, ka sabiedriskos procesus virza ļaužu intereses un
idejas, nevis vadoņi, viņu kaprīzes un iegribas. Tomēr daudzveidīgu un
pretrunīgu notikumu gaitā reizēm var izvirzīties atsevišķas personības, kas
procesus ietekmē sevišķi spēcīgi. Pēdējos turpat vai desmit gados Ventspilī šo
lomu spēlē Aivars Lembergs. (..) Tātad atcerēsimies labi – A. Lembergs ir
diplomēts ekonomists. Kaut arī augstskolā dominēja sociālistiskās ekonomikas
principi, tomēr acīmredzot jau kopš jaunības gadiem nākamais Ventspils mērs
pasauli uzlūkoja ar tautsaimnieka acīm – procesus un lietas vērtējot no to
lietderības un ekonomiskā izdevīguma pozīcijām. Jo vairāk tāpēc, ka bija aktīvi
domājošs cilvēks.”
Tā, lūk. Ja „neīstajā”, „neiznākušajā” grāmatā Vilis Seleckis izsaka
aizdomas, ka kompartija (vai varbūt pat Krievija) iestūmusi Aivaru Lembergu
Ventspils mēra krēslā, jaunajās Ēnās „pareizā” versija ir jau pavisam cita –
lasiet un brīnieties: „Kad bija apritējuši aptuveni desmit gadi, kopš ierašanās
Ventspilī, A. Lembergs saņēma uzaicinājumu doties uz Rīgu, uz
Centrālkomiteju, kas tolaik bija daudzu censoņu ilgu un cerību mērķis. Te gan
Aivars Lembergs nekādu augsto amatu neieņēma, bija instruktors, kas
piedalījās Latvijas ārējo ekonomisko sakaru veidošanā. Kad sākās Atmoda,
lielo pārmaiņu laiks, viņš vēl arvien strādāja šajā vietā.
Par Aivara Lemberga atgriešanos Ventspilī pilsētnieki uzzināja 1988. gada
oktobrī. Par to rakstīja Ventas Balss. Pilsēta bija palikusi bez vadības.
Ilggadējais izpildkomitejas priekšsēdētājs J. Marnauza juta, ka tuvojas tik
sarežģīti un satraucoši laiki, ka viņam diezin vai pietiks spēka pienākumu
veikšanai. Tāpēc jau 1988. gada vasarā pilsētas deputātiem tika teikts:
meklējiet jaunu priekšsēdētāju!
Par tālāko stāsta Edīte Melngalve, kas tolaik bija pilsētas deputāte:
„Augustā biju kompartijas Centrālkomitejā. Te nejauši satiku Aivaru
Lembergu, kuru pazinu no tā laika, kad viņš bija strādājis par rajona partijas
sekretāru. Bija palicis prātā, pirmkārt, kā cilvēks ar nestandarta domāšanu un,
otrkārt, kā cilvēks, kas cenšas iedziļināties un izzināt problēmu, ja ar to
sastopas. Mēs tobrīd ne tuvu nebijām personiski pazīstami. Tomēr es viņu
uzrunāju, sacīdama:
„Aivar, nāc uz Ventspili par priekšsēdētāju”.
„Kurš to piedāvā?” viņš ieinteresējās.
„Piedāvāju es – pilsētas deputāte.”
Šķīrāmies, norunājuši, ka es virzīšu lietu uz priekšu, ja viņš būs gatavs
atgriezties Ventspilī. Pēc divām dienām Aivars Lembergs piezvanīja un
pateica, ka viņš pieņem piedāvājumu. Es tūdaļ gāju pie A. Devisilova, kas
tolaik bija kompartijas pirmais sekretārs Ventspilī. Teicu, ka man ir kandidāts
pilsētas galvas amatam. Raksturoju viņu kā jaunu un enerģisku cilvēku un
lūdzu, lai Devisilovs atbalsta manu priekšlikumu. Sekretārs bija gatavs to
darīt, un tad jau rudens pusē deputāti sesijā brīvi, bez jebkādiem
ierobežojumiem varēja nosaukt savus kandidātus pilsētas galvas amatam.
Tika minēti seši uzvārdi. Tātad es izvirzīju Aivaru Lembergu. Es biju tā, kas
viņu protežēja. Savu toreizējo rīcību nekad neesmu noželojusi. Taisni otrādi,
es ar to lepojos.””
Patiesībā jau, kā rāda Latvijas Valsts arhīvā atrodamais Ventspils Tautas
deputātu padomes pilsētas izpildkomitejas partijas biroja protokols, kas datēts
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ar 1988. gada 29. novembri, tā sēdē Aivaru Lembergu par jauno
izpildkomitejas priekšsēdētāju izvirza „jaunais komunists Didrihsons A.A.”, un
arī viss birojs nolemj „nepieciešamības gadījumā pilsētas Tautas deputātu
padomes sesijā ziņot par partijas organizācijas biroja komunistu viedokli
izvirzīt un atbalstīt Lemberga Roberta Aivara dēla kandidatūru Tautas
deputātu padomes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja postenim”. Taču –
atgriezīsimies pie „pareizajām” Ēnām pār Ventspili:
„Kāpēc 1988. gadā A. Lembergs piekrita atgriezties Ventspilī? Tā taču bija
attāla provinces pilsētiņa, par tās ekoloģiskajām problēmām runāja un rakstīja
šausmu lietas. No tās muka prom katrs, kas vien spēja to izdarīt. Turklāt,
rēķinot pēc toreizējiem standartiem, Centrālkomitejas pamešana un
pārcelšanās uz attālu provinces pilsētu, darbs izpildkomitejā, nevis partijas
sistēmā, bija vērtējams kā straujš kritiens pa karjeras trepēm. Kāpēc
godkārīgais censonis samierinājās ar to? Rīgā bija iespēja straujāk virzīties pa
karjeras kāpnēm. Bet kas bija sagaidāms Ventspilī? Tikai smags darbs,
ekoloģiskās kaujas un iespējas sapelnīt daudzus punus. Varbūt A. Lembergs
atgriezās Ventspilī ar speciālu partijas uzdevumu – pastiprināt tās pozīcijas
šajā ļoti svarīgajā ostas pilsētā? Atmoda, nacionālo ideju popularitāte noteica,
ka murmanskiešu kapteiņi vairs neder. Vajadzīgi vietējie. Nacionāļi, latviski
runājošie.”
Pareizo atbildi uz šo autora retorisko jautājumu jaunajā pareizajā grāmatā,
protams, dod pats Aivars Lembergs: „Es gribēju strādāt patstāvīgi. Bija apnicis
tas, ka man ir daudz priekšnieku. Es gribēju, lai man būtu ļoti maz
priekšnieku. Tomēr gribēju pietiekami liela mēroga darbu. Man patika
apjomīgi pienākumi. Mani neapmierināja viena rūpnīca, tā man būtu par
šauru. Universitātē biju vadījis celtnieku vienības. Tie bija plaši pienākumi, jo
bija 40 – 50 vienību, kas strādāja Latvijā. Bija vajadzīgs liels organizatorisks
darbs, lai tās ar visu nodrošinātu. Tāpēc piekritu atgriezties Ventspilī.”
Arī nekādas organizētas kampaņas par labu Aivara Lemberga iecelšanai
par Ventspils izpildkomitejas priekšsēdētāju neesot bijis – nu ne kripatiņas:
„Laikrakstā Padomju Venta parādījās vairākas publikācijas par pilsētas galvas
amata kandidātiem. Par Aivaru Lembergu daudzi ventspilnieki izteicās visnotaļ
pozitīvi. Viņa vārds un veikums vēl nebija aizmirsts no tiem laikiem, kad viņš
bija darbojies partijas komitejā. Piemēram, L. Zavicka, pensionāre rakstīja:
„Viņš ar savām ļoti dziļajām un plašajām zināšanām ekonomikā, politikā...,
ārkārtīgi loģiskām un progresīvām domāšanas spējām panāks, ka pilsētas
attīstības problēmas un to risināšanas ceļi tiks konkrēti iezīmēti ne vien
tuvākos gadus, bet gadu desmitus uz priekšu...” (Padomju Venta, 1988. gada
2.decembris.)
Daudz atzinīgu vārdu atrodami arī citu ventspilnieku publikācijās. Varētu
pieļaut iespēju, ka daļa rakstu bija speciāli organizēta un ka A. Lemberga
iespējamiem oponentiem adresētās atbalsta vēstules vispār netika publicētas.
Bet... vai nav dīvaini, ka ventspilnieku atbalsts Aivaram Lembergam nav
beidzies līdz pat šim laikam? Laikam gan jāatzīst – A. Lembergs jau bija
apliecinājis sevi kā spilgtu personību, aktīvu vadītāju, lietpratīgu
tautsaimnieku. Tāpēc Ventspilī viņu sagaidīja ar cerībām un labiem
vērtējumiem.”
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Tāpat jauni akcenti „pareizajās” Ēnās pār Ventspili salikti gan attiecībā uz
kompartijas funkcionāriem, skaidri nodalot „gaišo, tautfrontiski orientēto
partijnieku daļu” un „impēriski un sociālistiski orientētu spēku”, gan attiecībā
uz pašu jauno pilsētas saimnieku un viņa kompartijas nomenklatūras pagātni
– tā, piemēram, izrādās, jau pirms Dienas 1991. gadā „mērķtiecīgu kampaņu
pret Aivaru Lembergu” veicis laikraksts Latvijas Jaunatne:
„Ventspils pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs bija iztēlots kā rūdīts
komunists, kam ventspilnieki nedrīkstot uzticēt pilsētas vadību. A. Lembergs
tika raksturots tobrīd un vel tagad ļoti izplatītā stereotipa garā – vecās,
sarkanās nomenklatūras pārstāvis, kas kalpoja sociālismam un impērijai un
kurs arī turpmāk gribētu darīt to pašu. Tāpēc visiem spēkiem cīnās par varu,
lai neatļautu jauno, krietno, tautfrontisko un nacionālo spēku nostiprināšanos.
Tātad pamatīgs dinozaurs, sarkanais monstrs, kas žņaudz brīvo Latviju,
vilkdams to padomiskā purvā. (..)
Tā vien liekas, ka Aivars Lembergs bija ļoti neērts cilvēks ne tikai daudziem
ventspilniekiem, bet arī tiem rīdziniekiem, kuri apjauta Ventspils milzīgās
iespējas. Daudziem kļuva skaidrs – kamēr Ventspilī saimniekos A. Lembergs,
tikmēr pieeja ostai, tās uzņēmumiem, tātad valūtai nebūs iespējama. A.
Lembergam aiz muguras nevarēs nokārtot nevienu darījumu. Un tāpēc, šķiet,
viņu pastumt malā gribēja daudzi – gan tie, kuri sēdēja ministrijās, gan tie,
kuri uz Ventspili sāka lūkoties kārām naudas pelnītāja acīm. (..)
Acīmredzot, uzbrukumi ietekmēja arī Aivaru Lembergu pašu. Vienu brīdi
viņš jau esot sācis šaubīties, vai nepamest frontes līniju. Tobrīd kāda banka
viņu aicinājusi braukt mācīties uz Angliju. Solījusi, ka pēc diviem gadiem viņš
atgriezīsies un ieņems augstu amatu, pelnot lielu naudu. Kad jutis, ka tuvojas
sīvas kaujas par Ventspili, esot izlēmis braukt prom. Bijis tam iekšēji gatavs.
Taču kad sākuši viņu mazgāt presē, tad iespītējies. Sak, nekur nebraukšu,
palikšu tepat! Ja es tagad aizbraukšu, tad visi domās, ka es patiešām esmu
lupata, neko nespēju izdarīt un ka tāpēc aizmuku.... Nekā! Es pierādīšu, ka
varu izdarīt. Un palikšu visiem par spīti.”
Protams, arī par Ventspils mēra nomenklaturščika gadiem „pareizajā”
grāmatas versijā viss izskaidrots: „Runājot par komjaunatnes un partijas
kadru izvēli, jāatceras, ka atbildīgos amatos neizvirzīja tikai tos, kam bija kāda
stipra aizmugure. Kādam bija arī jāstrādā. Lai labi strādātu, bija jāatrod
spējīgi cilvēki. Tāpēc rajonu komiteju uzskaitē ņēma katru jauno speciālistu,
kas ieradās ar diplomu kabatā. Kādu laiku pavēroja viņu darbošanos, tad
pašus apsviedīgākos aicināja darbā. Tāpēc nokļūt augstos partijas, padomju
vai citos amatos nozīmēja būt spējīgam, uzņēmīgam, talantīgam. Vārguļus un
mīkstčauļus tur neņēma. Tāpēc nebrīnīsimies, ka tik daudzi padomju laika
partijnieki, direktori, priekšnieki arī neatkarīgajā Latvijā nepazuda. Taisni
otrādi. Viņi izturēja brīvā tirgus pārbaudījumus un kļuva gan par uzņēmējiem,
gan politiķiem. Par spīti draudiem deboļševizēt, ierobežot, saukt pie atbildības.
Saka, ka partijas amats nozīmēja sadarbību ar okupācijas varu.
Kolaboracionisms, kā daži gudri apgalvo. Taču mums, piecdesmitajos gados
dzimušajiem citu varu nebija lemts piedzīvot. Mēs augām tajā Latvijā, kurā
piedzimām. Mācījāmies padomju skolā, lasījām padomju literatūru, skatījāmies
padomju filmas. Mums bija jādzīvo šajā laikā, jo cita nebija. Neko citu mēs
neredzējām. Kā gan mūsu paaudze varēja nebūt rozīga un sarkana? Cik bija
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tādu, kas runāja par okupācijas varu un mudināja nesadarboties ar to? Par
glumiem karjeristiem, klajiem pašlabuma meklētajiem gan daudz tika rakstīts
un runāts. Bet kolaboracionisms un okupācija netika pieminēti. Varbūt vienīgi
tādi vīri kā Ints Cālītis par to kaut ko zināja. Ko pārmest Aivaram Lembergam
un visai piecdesmitajos gados dzimušajai paaudzei, kam bija jādzīvo, jāmācās,
jāstrādā tādā Latvijā, kādā tā piedzima?
Vai tas ir slikti, ka tādi vīri kā A. Lembergs centās mācīties, pūlējas izdarīt
vairāk, ieņemt augstāku amatu? Bet kurš gan to negribēja, neskaitot pļēgurus
un slaistus? Ne visi tika līdz Centrālkomitejai. Taču daudzi atpalicēji gribēja tur
nokļūt, ja vien spētu. Jā, protams, komjaunatnē un kompartijā salīda arī glumi
karjeristi, mīkstmieši, kurus bīdīja tēvoči un tantes. Bet kur gan nebija šo
glumo? No tādiem bija pasargātas tikai fermas un rūpnīcas. Bet žurnālistikā,
literatūrā, teātros, zinātnē viņu bija pa pilnam. Iespējams, partkomos glumo
salīda vairāk nekā citur. Tagad, kad ir tirgus un konkurence, šie mīkstmieši
pazūd. Panākumus gūst galvenokārt tie, kuri arī kompartijā izvirzījās pašu
spēkiem. Protams, bija tādi, kurus bremzēja politisku iemeslu dēļ. Bet kāds
tam sakars ar kolaboracionismu?”
Taču šī viedokļa maiņa „pareizajā” Ēnu pār Ventspili versijā tomēr ir tīrais
sīkums, salīdzinot ar jaunajām vēsmām, vērtējot privātkompāniju ienākšanas
un peļņas metodes Ventspils ostā un tranzītbiznesā. „Neeksistējošajā”
grāmatā, kā labi atceramies, runa ir par „bijušo padomju nomenklatūru” un
„viena ekonomiskā grupējuma interesēm”, kuras Ventspilī tikušas īstenotas,
„sagrābjot visu bez jebkādas nomas vai izpirkuma naudas”. „Īstajā” grāmatas
versijā jau ir pilnīgi cits patiesības variants:
„Pirmā privātfirma, kas sāka darboties Ventspils ostas teritorijā, bija SIA
Venoil. Tā dzima jau 1992. gadā, tās dibinātājs un vadītājs bija vairākkārt
pieminētais tautfrontietis un pilsētas deputāts Olafs Berķis. Venoil,
sadarbodamies ar Tirdzniecības ostu, guva iespēju īrēt bunkurēšanas bāzes
kuģi Rava Russkaja. Tas bija savu mūžu nokalpojis kuģis, ko gribēja norakstīt
un sagriezt metāllūžņos. Bet O. Berķis izdomāja, kā, likdams lietā pieredzi un
izdomu, vēl kādu brīdi pagarināt tā mūžu. Viņš sāka gandrīz no nulles, bez
pieredzes uzņēmuma vadībā. Bet ar ticību. (..) Cita pēc citas dibinājās jaunas
kompānijas. Tās centās iekļūt ostā, lai iznomātu kādu pēdu zemes, piestātni,
celtni, noliktavu, lai, sadarbojoties ar līdzīgiem austrumu censoņiem, kuģī
ielādētu autokravu, vagonu, pat veselu ešelonu Rietumos pieprasītu labumu.
Tā tika pelnīti pirmie tūkstoši dolāru, kas ļāva atsperties un izvērsties. Osta
bija kā Eldorado, kas deva iespējas piedzimt pirmajiem Ventspils
uzņēmējiem.”
Un kā tad ar Ventspils tirdzniecības ostas prihvatizāciju? Izrādās, tādas nav
bijis: „O. Stepanova vadītā VTO ļāva dažādām uzņēmuma struktūrām,
apakšnodaļām iegūt patstāvību un vēlāk privatizēt iznomāto valsts īpašumu.
Likums to neaizliedza, ministrija neiebilda. Drīz vien vairākas apakšnozares –
autosaimniecība, sakaru, remonta un celtniecības iecirkņi – kļuva privāti
uzņēmumi. Pēc tam atsevišķas privātkompānijas sāka pārņemt arī svarīgākus
VTO iecirkņus. Visbiežāk tas notika, dibinot jaukta tipa kompānijas, kurās
privātais kapitāls apvienojas ar VTO pārvaldīto valsts īpašumu un savā pārziņā
ieguva terminālus, celtņus, citu mantu. Tādējādi Tirdzniecības osta it kā
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sašķēlās, tās pienākumus sāka pildīt privātas kompānijas un sabiedrības. Šo
procesu sauc par ostas decentralizāciju.”
Kālija parks? Tā dibināšana tagad jau ir „tālredzīgs solis”. New Venta?
„Kompānija ieguldīja lielus līdzekļus infrastruktūras attīstībā, iegādājoties
jaunus celtņus, autokrāvējus, citus mehānismus.” Uniparks? „Ostā bija
ienākusi privātā iniciatīva, privātais kapitāls, privātā atbildība. Pavērās jaunas
iespējas, un kravu apgrozījums palielinājās.” Ventbunkers ar saviem ofšoriem?
„Apvienojot valsts īpašumu ar privāto iniciatīvu, kompānijas dibinātāji gribēja
izveidot modernu, spēcīgu bunkurēšanaas bāzi.” Ventspils nafta? Autors ir
sajūsmā – „ienesīgo gigantu neizdevās pārņemt nedz rietumniekiem, kas
meta acis tā virzienā, ne arī Krievijas kompānijām”.
Arī kopumā Ventspilī ar privatizēšanu viss saskaņā ar Ēnu pār Ventspili
jauno versiju ir noticis gluži labi, noteikti – atbilstoši likumam un valsts
interesēm: „Ventspils ostā un tās lielākajos uzņēmumos privatizācija notika,
balstoties uz likumiem un valdības lēmumiem. Visvairāk domstarpību un
nesaskaņu izraisīja Ventspils naftas privatizācija, kā arī cīkstiņš par pavisam
nelielu uzņēmumu, ko sauca par Ventspils Transporta ekspedīciju. Pārējos
gadījumos viss noritēja klusi un mierīgi. Tas nozīmē, ka bija labi saskaņotas
visas ieinteresēto pušu intereses un vēlmes. (..)
Privātā iniciatīva, kam pavēra ceļu pašvaldības vadītāji, bija milzīgs spēks,
kas pārveidoja visu pilsētu. Privatizācija ne tikai izglāba ostu un citus
uzņēmumus no sabrukuma, bet arī pavēra jaunas, plašas iespējas. Ostā
neviens termināls nesamazināja darba apjomus. Taisni otrādi. Visi turpināja
strādāt ar pilnu jaudu, palielinot pārkrauto kravu apjomu, vienlaikus
modernizējot tehnoloģiskās iekārtas. Tādējādi Ventspilī uzvarēja tirgus
ekonomika, kas sekmēja ostas un pilsētas attīstību.” Bet, kas attiecas uz
pirmajā
grāmatā
daudz
pieminētajiem
ļaunajiem
padomju
nomenklaturščikiem, – „taisni bijušie sekretāri, VDK virsnieki, kolhozu
priekšnieki kapitālisma ideju balsta noteiktāk nekā daudzi vakardienas
tautfrontieši”…
Pēc „īsto” Ēnu pār Ventspili grāmatas laišanas klajā Vilis Seleckis vēl izdod
grāmatu par Andri Šķēli, ilgā un mokošā tiesas prāvā zaudē jaunās grāmatas
galvenajam „nevaronim” un tad… gluži vienkārši pazūd no galvaspilsētas,
saraujot gandrīz visus iepriekšējos kontaktus, pārtraucot jebkādu publicistisko
darbu – ar vārdu sakot, gandrīz vai noejot pagrīdē. Labi, ka Latvija nav liela –
izmantojot gandrīz vai detektīvu cienīgas metodes, beidzot izdodas uziet viņa
pēdas Kurzemes pusē, Pūres pagastā.
Iebraucot viņa māju Bērzgaļi pagalmā, skatam paveras liela saimniecības
ēka un prāva siltumnīca. Nekas neliecina, ka šeit dzīvotu publicists un
žurnālists, – drīzāk kāds lauksaimnieks vai dārznieks. Negaidītos ciemiņus
sagaida viņa kundze. Iešot sameklēt saimnieku, kurš esot kaut kur ieracies
dārza darbos. Pirmais iespaids izrādās pareizs – tiešām, tagad dārzniecība
esot viņa galvenais dzīves saturs, skaidro publicista kundze.
Pats Vilis Seleckis par izrādīto interesi ir pārsteigts. Ir nojaušams, ka stāstīt
viņam ir ko, tikai ir kaut kas, kas traucē. Kas? Saruna nav gara, vienojamies,
ka tiksimies pēc kādas nedēļas intervijā. Viss esot labi jāapdomā. Taču ir
jūtams, ja žurnālistiskais velniņš viņā sēž iekšā, gribētos visu, kas uzzināts,
noskaidrots un izprasts, darīt zināmu citiem. Visas sarunas laikā nepazūd
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iespaids, ka viņš ļoti labi saprot žurnālista interesi aizrakties līdz lietas būtībai
un labprāt gribētu sniegt palīdzīgu roku. Tikai…
– Jūs domājat visus tā laika notikumus, kas saistās gan ar Ventspili, gan ar
Šķēli? Nu jā, bet tie notikumi jau paši ir tādi, par kuriem veselu grāmatu
varētu uzrakstīt. Man ir arī tādi plāni to izdarīt, un tos īsā laikā pārrunāt
nemaz nav tik vienkārši.
– It kā pastāvēja viedoklis, ka pirmo grāmatu Ēnas pār Ventspili
bija pasūtījusi Ventspils transporta ekspedīcija .
– Jā, bija līgums ar šo te mazo skaisto firmiņu, kuru pārstāvēja… nu, to es
nekad nevienam neesmu stāstījis..
– Un pēkšņi jūs šo grāmatu izņēmāt ārā no tirdzniecības, kā
iemeslu minot, ka grāmatā esot neprecizitātes. Tad jūs varbūt varat
tās nosaukt? Es to izlasīju, un būtu interesanti uzzināt, kuras ir tās
neprecizitātes.
– Ziniet, man par šo jautājumu viss ir kārtīgi vēl jāpārdomā. Tas vairs nav
tik vienkārši. Nu, viens no iemesliem, kas situāciju sarežģīja, noteikti ir arī tas,
ka bija tas līgums ar to firmiņu, un man tā grāmata bija jāuzraksta un jāatdod
tai firmiņai. Taču notika privatizācija, un tā firmiņa pārgāja jaunu īpašnieku
rokās, un automātiski uz šo izdevumu viņi arī… viņi varēja arī viņu savākt. Jo
es viņu biju it kā rakstījis kā reklāmas materiālu, bet tas, protams, nebija
galvenais moments.
– Bet kas bija galvenais?
– Jūs man dodiet kādu laiku apdomāties par visām šīm lietām! Man viss ir
jāsaliek galvā un smadzenēs, jo galvenais – ļoti iespējams, ka es varēju
nonākt līdz tādam statusam… es tiešām biju nokļuvis starp diviem
dzirnakmeņiem. Šķēle, tai brīdī Diena viņu atbalstīja, no otras puses šitie
bandīti no Ventspils, un man tur vajadzēja izgrozīties no tās situācijas. Bet,
protams, ka tas bija viens no momentiem – juridiskais statuss tai grāmatiņai
bija tāds, ka man uz to praktiski zuda īpašums.
– Bet jūs tomēr pielikāt diezgan lielas pūles, lai nekur viņa
neparādītos, neviens viņu neizlasītu...
– Nu, man tā vajadzēja izdarīt.
– Kāpēc?
– Man tā vajadzēja izdarīt. Zināmā mērā arī, lai atbrīvotos no tā... no tā
statusa. Bet dodiet man kādu brītiņu vēl pārdomāt. Dienas divas trīs. Es vēl
pārdomāšu, vai ir pienācis laiks to visu runāt atklāti, vai cilvēki sapratīs mani
un tā tālāk.
– Tātad pašlaik jūs visu neesat atklāti izstāstījis, kas tur īsti
notika?
– Nē.
– Klīda baumas, ka jums ventspilnieki esot draudējuši.
– Nu, tā draudēšana, tā jau vairāk varēja nākt no pretējās puses, jo
zināmā mērā mani bija pat jāsargā tanī brīdī, jo, ja ar mani notiktu kaut kādas
sliktas lietas, tad visiem būtu skaidrs, ka vainīgie ir jāmeklē Ventspilī, un līdz
ar to tas viņiem būtu ļoti neizdevīgi.
– Bet kāpēc otrai pusei bija izdevīgi?
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– Nu, man radās tāda sajūta, ka tad viņiem būtu izdevīgi, ka visā šajā
vainotu Ventspili, ka novākuši žurnālistu un tā tālāk. Ļoti elementāri. Jo visas
aizdomas kristu uz to pusi, uz Ventspili, un līdz ar to viņiem varētu piesiet ļoti
lielu smagu atbildību.
– Tas nozīmē to, ka grāmatā jūs uzrakstījāt visu patiesību?
– Nu... pozitīvo, tas ir, negatīvo... to, ko es pēc tam… pēc tam man bija
citi nodomi... es gribēju sadraudzēties ar šitiem draugiem, gribēju iekļūt viņu
apritē, iepazīt viņus no iekšpuses, zināt, kas tur notiek, nu, un es gāju uz
tādiem kompromisiem, es domāju, nu, labi, paskatīsimies, kāds ir jūsu
viedoklis par visu šito lietu. Un tā es nokļuvu pie Lemberga un sāku strādāt
pie tādas grāmatas. Varbūt ka man nevajadzēja izdot ar tādu pašu
nosaukumu, kaut gan no otras puses, tā pirmā jau nebija izdota, nu, oficiāli,
viņa bija sagatavota izdošanai, bet nebija izdota, tāpēc es tā… tas tā
smieklīgi, ka tāds pats nosaukums, bet nu... nu, tās ir detaļas.
– Bet viņas abas divas ir pilnīgi dažādas... Tad kurā ir tā
patiesība? Viņas nevar abas salikt kopā un teikt, ka patiesība ir pa
vidu – vai nu vienā vai otrā.
– …Vai jums nupat radās tāda ideja par šito runāt, vai tas tomēr ir saistīts
ar vēlēšanām?
– Ne jau par šo vien mēs runājam. Bet par Ventspils transporta
ekspedīciju citu cilvēku nav – toreizējais direktors Māris Kukainis
jau ir miris, un mums viņš neko nevar izstāstīt...
– Tiešām?
– Jā, es vakar zvanīju..
– Bet viņš jau nebija nekāds vecais... nebija mirējs, jā... vai dieniņ..
– Bet tā jau cilvēkiem ap Lembergu gadās…
– Jūs domājat, ka es varētu būt ar to saistīts?
– Viņa draugs Vitāls Lejiņš arī tā negaidīti nomira un milzu
mantojumu atstāja…
– Nu, Vitāls Lejiņš, tas ir...
– Pazināt?
– Nē, nē, absolūti nezinu, es tik zinu, ka uz viņa vārda bija rakstītas visas
tās mantojuma lietas. Jā... nu... ātrāk tika pie mantojuma. Acīmredzot viņam
vajadzēja padomāt – uzņemties uz sava vārda tādus lielus īpašumus un iecelt
Lembergu par savu mantinieku, tad ar to bija jārēķinās. Ja viņš patiešām bija
pavisam vesels cilvēks, es nezinu, kā tas ir, varbūt viņš bija slimnieks... bet it
kā kursa biedrs. Nu... tad jau viņam tikai pāri par 50 gadiem.
– Viņš 46 gados nomira. Mātei neko neatstāja, visu Lembergam,
pat dzīvību apdrošināja Lembergam par labu.
– Jā, nu redzi, tāpēc jau man bija iecere to visu uzrakstīt kā romānu.
– Par ko?
– Par visiem šiem piedzīvojumiem, kā ar grāmatu un ar visu, ko es esmu
sapratis. Jo nevar tā… tur ir jāstāsta gari un plaši, kāpēc tu tā rīkojies un
kāpēc tā... patiešām, goda vārds, es tā…
– Ko, Lembergs draudēja?
– Nē, nē… draudēšana būtu bijusi, nu, tādā, tiesāšanās līmenī. Tādas tās
sarunas bij’. Un viņi mani iedzītu dziļā stūrī, un pliku pataisītu un pazemotu,
nu tā. Tas varēja būt, jo tai brīdī viņiem bija absolūta...
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– Nu, bet Šķēle?
– Šķēle arī praktiski tā gandrīz jau izdarīja.
– Kāpēc jūs izlēmāt tomēr pret Šķēli nostāties, bet pret Lembergu
ne?
– Tur arī pamatojums, tajā brīdī man likās, ka Šķēle ir bīstamāks Latvijai,
kā viņš rāvās pie varas. Nu tas tā, starp mums runājot. Viņš bija tajā brīdī
nodibinājis un izveidojis tādu ievērojamu politisko spēku un draudēja pārņemt
varu, un likās, ka viņš varētu arī to Lembergu pastumt pie malas. Un viņš man
likās bīstamāks, teikšu atklāti. Turklāt ar Lembergu man jau bija tie sakari
izveidojušies arī. Un tur es guvu atbalstu, to es arī neslēpju, kad es sāku ar to
Šķēli. Līdz ar to man vairs nebija jācīnās divās frontēs. Nevar jau divās
frontēs, tur pretī ar šādiem džekiem un tur kaut ko uzrakstīt, nu nevar.
Tā ir tāda lieta, par kuru nemaz šobrīd arī nebūtu skaļi jārunā, cilvēki to
nevar saprast, jo domā, ka, ja jau tu esi patiesības cīnītājs vai žurnālists, tad
tev ir jābūt absolūti neatkarīgam no visa, nekādi sakari tur nedrīkst būt un
nekāds finansējums, gandrīz jāsaka – jādejo savā plikā dzīvoklītī, jāēd ūdens
un maize un tik jāraksta patiesība. Ja tu gribi kaut ko uzrakstīt un izdot, bez
tiem līdzekļiem tu neko nevari izdarīt, tev ir vajadzīgs izdot, ir vajadzīgs
braukāt, vākt materiālus un publicēt. Un galu galā arī publicēšanās iespējas tu
nevari nodrošināt pats, piemēram, tagad man nav neviena sakara, un, pat ja
es gribu, man nav publicēšanās iespēju. Jo visas avīzes ir privatizētas, katra
pieder vienam vai otram politiskam spēkam, katrs grib paust sev izdevīgu
viedokli un tādu vispārīgu, kas neatbilst katra konkrētā interesēm, tādu nemaz
nav tik vienkārši ielikt kaut kur.
Nu, jūs arī, vai tad jūs varēsiet braukāt, ja nebūs kaut kāda izdevniecība,
kas uztur, nodrošina līdzekļus un pēc tam izdošanas iespējas?
– Kāpēc jums likās, ka Lembergs ir tas labais?
– Nē, man nekad nav viņš licies labais.
– Nu, bet jūs beigās tomēr nostājāties viņa pusē.
– Tāpat kā latviešu leģionāri, kad divas puses savā starpā cīnās, tad tu
domā, vai starp utainajiem vai starp zilajiem, – tā arī šinī pasaulē. Tā ir, kad
tu pats par sevi nevari būt līdzvērtīgs spēks.
– Tad pirmajā grāmatā ir visa patiesība sarakstīta?
– Nu, pirmajā grāmatā es rakstīju to, ko tajā brīdī domāju, ko tanī brīdī
biju noskaidrojis. Tur nekas nav īpaši liels atrasts, nu, teiksim, graujošs, bet
tie vispārējie materiāli, kas tur bija, bez šaubām, ko man sirds pavēlēja, to es
rakstīju. Bet līdz tai otrajai, ja paskatās tagad ar Lemberga viedokli, tad es
noskaidroju, kā tur visu to Ventspils rūpniecisko ostu centās saglābt, jo viņu
varēja arī iznīcināt.
Tiešām, kad paskatās Ventspils deputātu padomes protokolus, tad tur bija
ar vienas, divu balsu pārākumu, ka tomēr to ostu neslēgs, ka ļaus strādāt utt.
Radikāļiem un zaļajiem bija tikai viedoklis, ka vajag slēgt, un tā es rakstu, tā
patiešām bija, ka Lembergs to izglāba. Protams, viņš glāba... to varbūt tur
vajadzēja pieminēt – ne jau tāpēc, ka Latvijai tur glāba, bet tāpēc, ka
Lembergs, būdams gudrāks par visiem, apzinājās, kādas milzīgas peļņas
iespējas būs viņam pašam un visiem tiem ļaudīm, kas ar viņu saistīti. Bet kaut
kāds labums jau no tā ir arī Latvijai un Ventspilij, protams. Tā ka tas ir tas
pozitīvais par viņu. Viņa varēja būt iznīcināta, tā osta, varēja būt slēgti visi tie
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uzņēmumi. Tāda bija tautas prasība, sākoties Atmodai. Lembergs to pagrieza.
Bet nu skaidrs, ka viņš to darīja Krievijas uzņēmumu interesēs un savās
interesēs, par to var padomāt.
– Jūs gribat teikt, ka viņš šeit ir Krievijas ieliktenis?
– Nu, es nevaru tā pateikt, tik precīzu datu man nav. Bet es domāju, ka
ar Krieviju viņam pašam sākumā bija milzīgi sakari, tas tā, starp mums
runājot, un kam tad Krievijai to Ventspils ostu vajadzēja? Krievijai tajā brīdī
nebija izejas uz jūru. Tai pirmajā grāmatiņā es to noskaidroju, un esmu par to
pārliecināts, ka Ventspils Krievijai nozīmēja milzīgu vērtību, viņai visa Latvija
nav vajadzīga, viņai vajadzīga ir Ventspils. Līdz ar to viņiem vajadzēja
garantēt, lai pēc Atmodas tā Ventspils turpina darboties. Un viņi atrada
Lemberga personā tādu cilvēku, kurš to nodrošinās. Naftas plūsmu, viņiem
nafta bija briesmīgi vajadzīga, tāpat kā akrils un amonjaks, un Lembergs to
nodrošināja.
– Kāda bija jūsu iepazīšanās ar Lembergu?
– Mēs Augstākajā padomē abi divi bijām, nē, nu, nekādi ciešie sakari
mums tur nebija tajā Augstākajā padomē, kaut kādi tur drusciņ. Viņš jau tur
maz strādāja, viņš nesēdēja tur, viņš sēdēja Ventspilī. Jo viņam tā Augstākā
padome bija mazsvarīga lieta. Skaitījās deputāts, bet ieradās tikai uz
atsevišķām sēdēm, neko viņš vairāk nedarīja, viņš saprata, ka izšķirošais ir
Ventspils postenis. Ko mēs pat iedomāties nevarējām.
– Bet tad, kad jūs rakstījāt grāmatu par Ventspili, uzrakstījāt,
izdevāt, – tad viņš nāca pie jums un teica, ka tiesāsies?
– Nu ja, te nu sākās tās interesantākās detaļas, kā tas notika, un man par
to visu ir rūpīgi jāpadomā, teikšu atklāti. Tas nebija tik vienkārši.
– Jūs baidāties?
– Nē, es nebaidos. Par... par... par Lembergu... nu, es nezinu... varbūt arī
ir jābaidās. Varbūt šobrīd ir arī jābaidās.
– Kāpēc jums tā liekas?
– Nu, domāju, ka tas, ko mēs varētu darīt zināmu… Lembergam, īpaši
sakarā ar to, ka viņš raujas, šķiet tā, ka raujas pie varas, sakarā ar to tas, ko
es varētu pastāstīt, tas viņam būtu ļoti bīstami.
– Un viņš to zina?
– Es domāju, ka viņš to zina, jā, tagad tas varētu būt ļoti bīstami, katrā
ziņā ļoti nepatīkami.
– Viņš zina, ka jūsu rīcībā ir informācija, kas viņam varētu kaitēt?
– Nu, tikai tāda informācija, kā tas ir, kādi piedzīvojumi mums ir bijuši.
– Tie ir tie piedzīvojumi, kuri varētu ietekmēt viņa politisko
karjeru?
– Laikam varētu ietekmēt, jā. Īpaši, ja es to ļoti precīzi un ar attiecīgiem
komentāriem pasniegtu, nu, tāpēc es vēlreiz saku, ka man jāpārdomā.
– Vēl pēdējais jautājums – ja kāds šodien gribētu rakstīt grāmatu
par Lembergu, viņam arī būtu jābaidās par savu dzīvību?
– Tas ir atkarīgs no tā, ko viņš tur gribētu rakstīt.
– Nu, neko labu, bet patiesību.
– Protams… protams...
– Viņš ir tāds cilvēks, no kura jābaidās?
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– Pamēģiniet par šitām personām – Šķēli un Lembergu – uzrakstīt
patiesību! Tur būs asinis un… ja jūs līdz tam aizraksieties. Jūs domājat, ka viņi
visas šitās lietas ir izdarījuši bez tā?
– Jūs domājat asinis? Vistiešākajā veidā?
– Latvenergo ļaudis tur ir no bitēm miruši un kā.. un pati ko par Lejiņu
stāstījāt, un tā tālāk.
– Jūs pieļaujat, ka tā būtu varējis būt?
– Es nezinu, jūs pati to stāstījāt, es domāju, ka varbūt arī, es nezinu. Bet
katrā ziņā viņš nav no tādiem, kas uz to ietu bez ļoti būtiskiem iemesliem.
Tāpat kā viņa… ir, kas dara tikai to, kas ir jādara, viņi ir ļoti saprātīgi cilvēki,
neviens nav muļķis, ne Šķēle, ne Lembergs. Un, ja nu vairs nav citas iespējas,
tad… tas ar’ ir skaidrs.
– Jūs pat domājat, ka viņiem abiem diviem ir asiņainas rociņas?
– Es domāju, ka noteikti... noteikti... Sagrāba ostu, kļuva par
multimiljonāru…
Šeit mūsu saruna pārtrūkst, prasīto divu trīs dienu vietā pārdomas prasa
pāris nedēļas, pēc kurām klausulē atskan neveikla stostīšanās – ziniet, laiks
vēl nav pienācis. Varbūt publicists pats saņemšoties un uzrakstīšot grāmatu,
kurā šoreiz būšot visa patiesība, bet… Viļa Selecka balsī skaidri saklausāmas
primitīvas bailes.
Bailes no kā? Bailes par ko? Vai tiešām atkal pie apvāršņa parādījušies „tie
bandīti no Ventspils”? Kas tie vispār tādi? Un kurā no abām grāmatām tad bija
vairāk patiesības? Kuras tad bija un ir īstās ēnas par Ventspili? Kas galu galā ir
pirmās un lielā mērā arī otrās Ēnu pār Ventspili versijas – jā, un arī šīs
grāmatas – galvenais varonis?
No kurienes nauda? Un no kurienes vara? Vai taisnība kādam izbijušam
baņķierim, kurš visā nopietnībā teic – Aivaram Lembergam piederošo īpašumu
kopējā vērtība esot viens līdz divi miljardi, un par tādu naudu, protams, varot
nopirkt visu?
Izklausās skaisti un iespaidīgi, taču – nav pierādījumu, nav faktu, ir tikai
aizdomas un… jā, arī vismaz līdz deviņdesmito gadu vidum ne pārāk rūpīgi
aizslaucītas pēdas. Katrā ziņā – nepietiekami rūpīgi, lai pa tām nevarētu
vismaz daļēji izsekot mūsu grāmatas galvenā varoņa ilgo un grūto – to nevar
noliegt – ceļu uz varu un naudu. Sāksim ar naudu.
II. Milzu mantojuma noslēpumi un nacionālās seifu tīrīšanas
īpatnības
1997. gada 7. marts pilnīgi negaidot izrādās ļoti darbīga diena dažiem
cilvēkiem, kuru vidū no pirmā acu uzmetiena redzamākie ir Canon iekārtu
tirdzniecības kompānijas Inter–Rīga galvenā grāmatvede Ilga Ločmele, kura
arī tagad ieņem grāmatvedes posteni šajā pašā uzņēmumā, un zvērinātais
advokāts Gints Laiviņš–Laivenieks.
Neapšaubāmi kolorītākā persona no viņiem ir pēdējais: izbijušais
izmeklētājs Gints Laiviņš plašāk kļūst pazīstams jau astoņdesmito gadu pašās
beigās, kad tiek apstiprināts par komjaunatnes Ventspils pilsētas komitejas
otro sekretāru. Taču dziļākos ūdeņos viņš iepeld tikai šī paša 1997. gada
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oktobra beigās, kad jaunie naftas tranzītuzņēmuma Ventspils nafta saimnieki
viņu ieceļ par vienu no kompānijas totāli nomainītās padomes locekļiem.
Ir dzirdēts, ka šī iecelšana varētu būt saistīta ar labo un profesionālo
veikumu šajā pašā rosīgajā 7. martā. Apstiprinājuma šādām runām, protams,
nav, taču jāteic, ka darbiņš tiešām tiek padarīts godam: tikai pirms trim
dienām vismaz gandrīz visiem radiem, draugiem un paziņām pilnīgi negaidīti ir
miris četrdesmit sešus gadus vecais Inter–Rīgas saimnieks Vitāls Lejiņš, un
jau dienu pirms nelaiķa bērēm, kas paredzētas 8. martā, uzņēmuma pagaidu
vadība roku rokā ar, kā izrādās, „Ventspilij pietuvināto” advokātu metas
apsekot atstāto saimniecību.
Vitāla Lejiņa nāve tiešām var šķist negaidīta, pat pārsteidzoša: vēl tikai
dažas dienas iepriekš viņš esot piedalījies Aivara Lemberga sievas Ināras
dzimšanas dienas svinībās, – tā vismaz pēc dažiem gadiem presei stāsta
Ventspils mērs (lai gan patiesībā viņa kundze dzimusi 12. martā), neilgi pirms
tam devies grūti izprotamā braucienā uz Krieviju – it kā, lai piedalītos
hipnozes seansos kādā pusmistiskā nenoskaidrotā institūtā.
Kāpēc? It kā – lai novājētu, lai gan, kā zina teikt viņa paziņas, uzņēmējam
novājēšana nudien neesot bijusi vajadzīga. Vēl Vitāls Lejiņš paspēj aizbraukt
uz Somiju, atgriežas, 4. martā pēkšņi aiziet viņsaulē, un miršanas apliecībā
ierakstītā diagnoze ir lakoniska – akūta koronārā nepietiekamība. Vienkārši
sakot, cilvēks aiziet „ar sirdi”.
Taču, neraugoties uz uzņēmēja pēkšņo nāvi, viņa mantības pārņēmējiem
veicas vienkārši pasakaini – visa atstātā manta ir neredzēti ideālā kārtībā.
Nelaiķa darba kabinetā tiek atvērta rakstāmgalda atvilktne, un tajā
nekavējoties, kā norādīts oficiālajā aktā, „atrodas plastikāta maisiņš ar 3
(trim) atslēgām un vairākkārt pārlocīta papīra lapa ar rokrakstā rakstītu
tekstu. Uz vienas no atslēgām ir iespiests skaitlis 2936765, bet uz divām
atslēgām ir iespiests skaitlis 3011194. Uz lapas ar roku rakstīts sekojošs
teksts: „Kaste Nr. 100 atslēga 2936765 parole 868261, kaste Nr. 116 atslēga
3011194 parole 250850”.”
Atradējiem nerodas ne mazākās šaubas, kas tās par atslēgām un ko ar
tām darīt. Tajā pašā dienā viņi dodas uz nu jau vairs neeksistējošās Saules
bankas filiāli Seifs Blaumaņa ielā 28, kur ar atslēgu Nr. 2936765 atver kastīti
Nr. 100, vismaz saskaņā ar oficiālo aktu ne mirkli nešauboties, ka seifa kastītē
noteikti glabājas nekas cits kā nelaiķa Vitāla Lejiņa personīgās lietas.
Kādas tieši? Pārsvarā – nekas interesants. Pilns dokumentu kopums par
diviem nekustamajiem īpašumiem Rīgā, O. Vācieša ielā 31 un Raunas ielā 27,
tas pats – par īpašumu Jūrmalā, 21 līnijā 2, auditoru ziņojums par kompāniju
Radix, kā arī trīs ar roku rakstītas mazpazīstamu ļaužu parādzīmes kopumā
par deviņiem tūkstošiem dolāru (pilns apraksts atrodams šīs grāmatas
pielikumos).
Vienīgais tiešām interesantais objekts ir – citēsim aktu precīzi –
„caurspīdīgā plastikāta kancelejas maisiņā ievietots uzņēmējsabiedrības A/s
„Software Hause Rīga” 1994. gada 28. martā Vitālam Lejiņam izsniegts
vekselis par to, ka tā līdz 1994. gada 31. augustam ir apņēmusies pret šo
vekseli atmaksāt V. Lejiņam viens simts trīspadsmit tūkstošus divi simti (LVL
113.200,–) latus”.
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Ar vārdu sakot, šajā seifa kastītē nelaiķis faktiski ideālā kārtībā ir novietojis
visu, kas būtu nepieciešams viņa īpašumu pārņēmējiem (vai kādai personai,
kurai viņam varētu būt bijis nepieciešams regulāri atskaitīties par lietu
kārtību), – mantojuma apzinātājiem atliek tikai visus dokumentus uzskaitīt
patiešām pamatīgā sarakstā.
Interesanti tikai tas, ka pārņēmēji, kuri tik precīzi zina, kur meklējama ar
atslēgu Nr. 2936765 atveramā kastīte Nr. 100 un bankā ierodas jau atslēgas
atrašanas dienā, nepavisam nesteidzas ar otras atslēdziņas izmantošanu, lai
iztukšotu arī otru seifa kasti. Protams, saraksta sastādīšana ir pamatīgs darbs,
un tomēr…
Vai tiešām tas ir viss, kas atradās seifos? Un kāpēc bija vajadzīga šī baisā
steiga – traukties iztīrīt seifu kastītes vēl pirms bērēm? Vai tiešām varētu būt
taisnība runām, ka seifu atslēgas varēja būt vēl kādai personai, kura varēja
paspēt pirms oficiālajiem pārņēmējiem? Atcerēsimies, ka atslēga Nr. 2936765
atšķirībā no otrās ir tikai vienā eksemplārā – tātad otrs ir kādās citās rokās.
Bet varbūt, ka seifos atradās arī kādi citi, oficiāli neuzskaitīti dokumenti,
kuriem nekādi nevajadzētu nonākt svešās rokās? Varbūt pat – mirušā
uzņēmēja dienasgrāmata vai pārskats par patiesajiem darījumiem, līdzekļu
īpašniekiem, utt.? Un varbūt tieši šie dokumenti tika izņemti, tos aizvietojot ar
uzskaitītajiem papīriem, kuru lielu daļu nez vai kāds uzņēmējs turētu bankas
seifā?...
Šādas versijas ir dzirdētas, bet to mēs, visticamākais, nekad neuzzināsim.
Toties fakts – oficiāli otra atslēga beidzot tiek likta lietā divarpus nedēļas
vēlāk, kad 26. martā tās pašas Saules bankas filiāles Seifs telpās, kā jau atkal
mums pastāsta oficiāls akts, „ar atslēgu, kurā iespiests skaitlis 2936765, tiek
atvērta seifa kastīte Nr. 100, no kurienes tiek izņemts plastikāta maisiņš ar
skaidru naudu USD 210 000 (divsimt desmit tūkstoši ASV dolāru) 100$ naudas
zīmēs. Ar atslēgu, kurā iespiests skaitlis 3011194 tiek atvērta seifa kastīte Nr.
116, no kuras tiek izņemti divi plastikāta maisiņi, kuros katrā ir skaidra nauda
atsevišķās valūtās:
– Ls 35 050 (trīsdesmit pieci tūkstoši piecdesmit latu) dažādās naudas
zīmēs;
– DEM 50 000 (piecdesmit tūkstoši vācu marku) dažādās naudas zīmēs”.
Šoreiz kopā ar abiem iepriekš minētajiem ļaudīm pie seifa parādījies arī
jauns personāžs – oficiālais Vitāla Lejiņa mantojuma aizgādnis, zvērināts
advokāts Zigmunds Spāde. Un tiešām interesanti, ka septiņus mēnešus vēlāk
arī šis kungs tāpat kā viņa kolēģis pie seifa Gints Laiviņš–Laivenieks ieņem
godīgi nopelnītu vietu jau pieminētajā Ventspils naftas padomē, bet 1998.
gada sākumā ir arī vēlākā „Ventspils grupas” galvas uzņēmuma – AS
Ventbunkers oficiālais pārstāvis Latvijas balzama akciju izsolē, kas iezīmē
mūslaiku Latvijas vēsturē lielākā oligarhu kara sākumu.
Advokātiem par šīm sīkajām neskaidrībām, protams, jautāt ir velti – kopš
aprakstītajiem notikumiem pagājis krietns laiks, bet klusēšana saistībā ar
klientu (vienalga, dzīvu vai mirušu) interesēm viņiem, kā atceramies no
„pazudušo” trīs miljonu un citām lietām, ir svēta, turklāt pat likumā ierakstīta.
Taču arī kompānijas grāmatvede un nelaiķa uzticības persona Ilga Ločmele
tagad uzvedas, kā varētu šķist, dīvaini – sākotnēji viņa piekrīt sarunai par
šiem tālā 1997. gada marta notikumiem, tikai lūdz to atlikt uz nedēļu, jo viņai
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tikko nomiris tēvs un esot grūti parunāt. Tomēr vienas nedēļas laikā kaut kas
ir būtiski mainījies.
Kas? Grūti pateikt, kaut tālākajās šīs grāmatas lappusēs pat paviršs lasītājs
pamanīs, ka straujas noskaņojuma maiņas un pēkšņas mazrunības lēkmes šīs
grāmatas galvenos varoņus piemeklēs vai vienu pēc otra. Un tā nu lietišķā
kundze balsī, kurā satraukums un nemiers manāms pat tālruņa klausulē,
paziņo, ka vispār nevēloties runāt.
Kā viņa zināja, kur meklējamas kastītes, kas atbilst atrastajām atslēgām?
Kāpēc viena kaste izpurināta tik drudžainā steigā, bet milzīgās summas
skaidrā naudā nav aiztiktas? Kā skaidrojama fantastiskā kārtība seifa kastītē?
Un kāpēc šādi nebūt ne pirmā svarīguma dokumenti vispār tikuši glabāti
bankas seifā? Atbilžu nav – ir tikai klusums klausulē.
„Vienu es varu pateikt. Esmu pārliecināta, ka viņš nomira ar sirdi,” – tas ir
gandrīz viss Ilgas Ločmeles sacītais, kuru telefonsarunas laikā viņa atkārto
vairākkārt. Vēl jautājums: „Kādēļ jūs par to neinteresējāties par deviņiem
gadiem, kad viņš nomira?” Un īsa atbilde uz gandrīz visiem pārējiem
uzdotajiem jautājumiem: „Bija lietas, kuras man Lejiņa kungs uzticēja.” Tas
arī viss – daudz ko viņa esot stāstījusi prokuratūrai, bet… nē, pietiekot, viss,
ko tur aiztikt vecas lietas. Un vai tad tie vispār esot nopietni jautājumi.
Jautājumi (par kuriem prokuratūra, kā izrādās, tomēr īsti nav lietas kursā)
tomēr ir pietiekami nopietni vairāku iemeslu dēļ. Sīkākais – nelaiķis savus
dokumentus un prāvos naudas līdzekļus patiesībā nav glabājis nekādā
parastajā seifā. Lūk, būtiskākie punkti no 116. kastītes – tās pašas, no kuras
nelaiķa mantas apzinātāji izceļ pamatīgās skaidrās naudas summas –
iznomāšanas līguma, ko Vitāls Lejiņš parakstījis tikai nepilnu mēnesi pirms
savas nāves:
„Līgums Nr. 116/233.–06./20.
Rīga 1997.gada 06.februārī
Akcionāru sabiedrība „SAULES BANKA” filiāles „SEIFS”, turpmāk „BANKA”,
tās pārvaldnieka personā no vienas puses un anonīmi turpmāk „KLIENTS” no
otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1.Līguma priekšmets.
Banka iznomā, bet Klients nomā depozīta seifu uz laiku līdz 1998.g.05.02.
ieskaitot.
2.Pušu tiesības, pienākumi un atbildība.
2.1. Banka apņemas:
2.1.1. Iznomāt Klientam depozīta seifu Nr. 116 tehniski nebojātā stāvoklī
un nodot viņam atslēgas no šā seifa.
2.1.2. Paziņot klientam personīgo kodu, kas nepieciešams viņam
piekļūšanai pie seifa.
2.1.3. Nodot Klientam informāciju par seifa lietošanas noteikumiem un
seifu glabātuves darba režīmu iepazīstinot Klientu ar depozīta seifa nomas
Noteikumiem, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.1.4. Garantēt Klientam iespēju lietot depozītu seifu atbilstoši seifu
glabātuves lietošanas noteikumiem un darba režīmam.
2.1.5. Garantēt Klientam pilnu informācijas konfidencialitāti par šī līguma
noteikumiem un saturu un šīs informācijas neizplatīšanu trešajām personām
saskaņā ar LR likumdošanu.
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2.2. Klients apņemas:
2.2.1. Samaksāt Bankai nomas maksu pilnā apmērā par visu paredzēto
nomas laiku uz priekšu šī līguma parakstīšanas dienā atbilstoši Bankas
tarifiem.
2.2.2. Precīzi ievērot depozīta seifa lietošanas noteikumus un seifu
glabātuves darba režīmu.
2.2.3. Nodrošināt depozīta seifa atslēgu un viņam paziņotā personīgā koda
saglabāšanu.
Banka neatbild par trešo personu darbībām, kuru rīcībā ir nokļuvušas
Klienta atslēgas no depozīta seifa un (vai) informācija par viņa personīgo
kodu. (..)
2.4. Klients ir tiesīgs:
2.4.1. Pirms termiņa pārtraukt seifa lietošanu, informējot par to Banku un
nododot Bankai seifa atslēgas.
Šajā gadījumā Banka neizmaksā Klientam starpību par neizmantoto nomas
laiku.
2.4.2. Iznomāt seifu anonīmi. (..)
5. Īpašie noteikumi.
5.1. Banka neatbild par Klienta saistībām pret trešajām personām, Klients
neatbild par Bankas saistībām ar trešajām personām.”
Ko tas viss nozīmē? Kā izrādās, runa ir par depozīta seifa kastīti, kuru
Vitāls Lejiņš nomājis anonīmi, attiecīgi radot iespēju, ka ar tās saturu visu, kas
nu vien ienāk prātā, var darīt katrs tās atslēgu īpašnieks un koda zinātājs.
Turklāt uz līdzīgiem noteikumiem, tikai dažus mēnešus iepriekš iznomāta arī
otra seifa kastīte – tā pati, no kuras pēc Vitāla Lejiņa nāves tiek izcelti tik
ideālā kārtībā esošie nelaiķa dokumenti.
Turklāt izrādās, ka uzņēmējs uz banku nebūt nav devies tāpēc, ka
kompānijai Inter–Rīga nebūtu pašai savu seifu. Taču to saturs viņa īpašumu
pārņēmējus un advokātus, kā izrādās, interesē tikpat maz kā skaidrā nauda.
Tikai 21. martā, divas nedēļas pēc steidzīgās pirmās mešanās uz Saules
bankas seifu glabātavu, oficiāli tiek atvērti seifi pašas Inter–Rīgas un tās
salona telpās Pērses ielā 7a un Raunas ielā 27.
No biroja telpās esošā grāmatvedības seifa tā pati Ilga Ločmele un
uzņēmuma toreizējais direktors Raimonds Kalpišs izņem „caurspīdīgu
plastikāta kancelejas maisiņu, kurā atradās akciju sabiedrības Rīgas
komercbanka akciju apliecība Nr. 030003458, ar ko tiek apliecināts, ka Vitāls
Lejiņš ir a/s „Rīgas komercbanka” akcionārs, kuram ir divas (2) parastās vārda
akcijas ar īpašiem likvidācijas kvotas saņemšanas noteikumiem, kuru
nominālvērtība ir Ls 500,–, kopsummā par Ls 1.000,–”, bet seifā salona telpās
uziet zilus kancelejas ātršuvēja vākus, kuros esošie dokumenti šķietami ir
otršķirīgi, taču atsevišķos gadījumos – ne mazāk interesanti (jau atkal
saglabājam oriģinālo rakstību):
„1997. gada 28. janvārī pie zvērināta notāra Sk. Krūmiņas sastādīts Akts
NR. 1 par dokumentu pieņemšanu glabāšanā. Iereģistrēts ar Nr. 1035.

(viena lapa. ir V. Lejiņa un Sk. Krūmiņas paraksti un notāra apaļā zīmoga
nospiedums sarkanā krāsā)

Uz Latvijas mākslas muzeju apvienības veidlapas nodrukāts 1995. gada 29.
maija ekspertīzes slēdziens.
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(viena lapa. parakstījusi Valsts mākslas muzeja direktore M. Lāce)

Ar roku rakstītas – Kalkulācija par līgumcenām, Kalkulācija (bez numura)
Fasādes restaurācijai un krāsošanai, Materiāli.

(trīs lapas. visas bez parakstiem)

Ar roku rakstītas – Remontdarbu izmaksas objektā Raunas ielā 27.

(sešas lapas. uz pirmās lapas ir datums 28.01.94. un paraksts)
Ar roku rakstīts – Veicamo darbu un materiālu saraksts.

(divas lapas. uz pirmās lapas datums 03.05.93., bez paraksta)

Caurspīdīga plastikāta kancelejas maisiņā ievietotas divas ar roku rakstītas
parādzīmes par to, ka:
a) Māris Forsts 1994. gada 10. maijā aizņēmās no Vitāla Lejiņa
septiņdesmit tūkstošus (70.000,–USD) ASV dolārus kā bezprocenta aizdevumu
līdz 1995. gada 1. janvārim.
b) Māris Forsts 1994. gada 5. jūnijā aizņēmās no Vitāla Lejiņa trīsdesmit
tūkstošus (30.000,–USD) ASV dolārus kā bezprocenta aizdevumu līdz 1995.
gada 1. janvārim.
Caurspīdīgā plastikāta kancelejas maisiņā ievietota mājas grāmata.
*Mājas grāmatas pirmajā lapā ir atzīme par to, ka Mājas grāmata pilsoņu
reģistrēšanai un ierakstīšanai Rīgā, Raunas ielā 27 iesākta 1993. gada 23.
aprīlī un ir reģistrēta Vidzemes priekšpilsētas Valdē Nr. 908.
*Mājas grāmatas 10. un 11. lapaspusēs ir ieraksti par mājā pierakstītām
personām.
*Mājas grāmatas pēdējā lapā ir atzīme, ka šajā grāmatā ir numurētas un
caurauklotas 16 lapas. Ir paraksts un divi Vidzemes priekšpilsētas apaļā
zīmoga nospiedumi zilā krāsā.
Caurspīdīgā plastikāta kancelejas maisiņā ievietots sabiedrībai SI Save–
Invest 1995. gada 21. jūlijā adresēts un Vitāla Lejiņa parakstīta dzīvības
apdrošināšanas pieteikums un kvīts Nr. 4008142 par 1995. gada 21. jūlijā
veiktās pirmās un otrās apdrošināšanas prēmijas iemaksu.
Zilos plastikāta vāciņos caurspiesti un Clerical Medical International (CMI)
izsniegti Vitāla Lejiņa dzīvības apdrošināšanas dokumenti:
kopš 1995. gada 28. septembra spēkā esoša Vitāla Lejiņa dzīvības
apdrošināšanas polise angļu valodā. ((4 lapas).
CMI apliecinājums angļu valodā, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs
(100%) ir Aivars Lembergs (1 lapa),
apdrošināšanas noteikumi angļu valodā (4 lapas),
V. Lejiņa medicīnas izmeklēšanas rezultātu un apdrošināšanas pieteikuma
gaismas fotokopijas (3 lapas).”
Papildus tam, ka, izrādās, plašās uzņēmēju aprindās faktiski nepazīstamais
Vitāls Lejiņš ievērojamas, tiem laikiem pat milzīgas summas 1994. gadā
aizdevis tobrīd ekonomiski vēl visvarenajai SWH Rīga, bet arī tās
viceprezidentam Mārim Forstam, zilajos vāciņos atrastie dokumenti ir
interesanti vēl vienā aspektā, – tajos pirmoreiz parādās nelaiķa ciešās, pat ļoti
ciešās attiecības ar Ventspils domes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu.
Tobrīd Aivars Lembergs vēl vismaz oficiāli nav nekāds oligarhs un
multimiljonārs – lai gan par viņa mantisko stāvokli 1997. gadā jau baumo
pilnā sparā, oficiāli viņš labākajā gadījumā saucams par vidēji turīgu cilvēku.
Kā rāda Ventspils mēra 1997. gada 24. martā iesniegtā amatpersonas
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deklarācija par 1996. gadu, viņam pieder viens vienīgs zemes gabals ar
mežaudzi Piltenes lauku teritorijā, neminēts privatizācijas sertifikātu un
vēlākās Nord/LB bankas akciju daudzums, 75 tūkstoši latu skaidrā naudā. Un
– tas arī viss.
Vērā ņemami un tālaika preses plaši pieminēti ir tikai Ventspils domes
priekšsēdētāja gada ienākumi dažādos oficiālos amatos – un arī tie nav tādi,
lai viņu ierindotu kaut vai apakšējās Latvijas miljonāru saraksta ailītēs. 1996.
gada septembrī tiek noskaidrots, ka Ventspils mēram – paskat tik! – ir bijuši
vislielākie oficiālie ienākumi amatpersonu vidū, pat vairāk nekā Ministru
prezidentam Andrim Šķēlem. Taču šī „milzīgā” gada ienākumu summa ir… ne
miljoni un pat ne simti tūkstošu, bet precīzi 34 525 lati – tātad nesanāk pat
trīs tūkstoši latu mēnesī.
Ar vārdu sakot, pat laikraksts Diena, kurš ar Aivaru Lembergu
deviņdesmito gadu otrajā pusē jau ir nostājies uz savstarpēja ja ne kara, tad
vismaz regulāras asu pārmetumu apmaiņas ceļa, tobrīd ij nemēģina pierakstīt
viņam milzīgus īpašumus un „tumšas” naudas uzkrājumus. Sabiedrības acu
priekšā ir valsts darbos kārtīgi pelnošs un prēmijas tikpat kārtīgi saņemošs
pilsētas saimnieks – bet ne vairāk. Jā, sagājis ragos ar Pretkorupcijas likumu
amatu savienošanas dēļ – bet tieši tas pats taču noticis ar pusi Saeimas un
valdības.
Un tad tas vismaz formāli mainās vienā dienā – brīdī, kad visiem par lielu
izbrīnu izrādās, ka nelaiķis visu savu mantu oficiāli novēlējis tieši Ventspils
mēram. Presi pāršalc nedaudz skeptiskas publikācijas ar virsrakstiem
„Bagātais mantinieks”, „Vīriešu draudzība” un „Laba cilvēka labā māja”, un
ziņa par to, kā Ventspils mērs saņēmis milzu mantojumu no „pāragri mirušā
drauga un bērnu krusttēva”, ar kuru viņu vienojusi „patiesa draudzība un
savstarpēja sapratne”, ir visiem uz mēles.
Turklāt jebkādas tolaik izteiktās aizdomas par to, ka novēlējums varētu būt
viltots vai vienkārši izdomāts, tiešām ir nevietā – viss ir bijis tik oficiāli un
pamatīgi, cik nu vien tas iespējams. Lūk, oficiāli sastādītais, zvērināta notāra
un liecinieku klātbūtnē parakstītais Vitāla Lejiņa testamenta teksts –
testamenta akts Nr. 7 no 1994. gada testamentu aktu grāmatas 8. lapas (ar
nenozīmīgiem saīsinājumiem):
„Es, zvērināts notārs Skaidrīte Krūmiņa, apliecinu, ka pie manis, manā
prakses vietā Rīgā, Vīlandes ielā Nr.6, ieradās Latvijas Republikas pilsonis
rīcībspējīga persona LEJIŅŠ VITĀLS, dzimis 1950.gadā Jēkabpils rajonā (..),
piedaloties lieciniekiem rīcībspējīgām personām Feldmanim Aleksim Georga
d., dzim. 1919.gadā, Odesā, (..) un Ločmelei Ilgai, dzim. 1959.gadā, Liepājas
rajonā, paziņoja man, zvērinātam notāram, ka vēlas slēgt sekojoša satura
testamenta aktu:
„Visu manu mantu, lai tā kur un kāda būdama, kura man manā nāves brīdī
piederēs, uz ko man pēc likuma būs tiesības, kā arī to mantu, kuru es varētu
nākotnē iegūt vai arī to mantu, uz kuru tiesības varētu rasties arī pēc manas
nāves, tanī skaitā firmā „Inter Rīga” man piederošo kustamo īpašumu un
nekustamo īpašumu es novēlu Aivaram Roberta d. Lembergam, dzimušam
1953.gada 26.septembrī.”
Šis testamenta akts sastādīts un nolasīts testatoram Lejiņam Vitālam,
piedaloties iepriekš minētajiem lieciniekiem. Pēc tam, kad testators
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testamenta akta saturu atzina par pareizu, apliecināja, ka saprot tā saturu un
nozīmi un labprātīgi vēlas to slēgt, testaments tiek parakstīts zvērināta notāra
un liecinieku klātbūtnē.”
Ar oficiālo versiju, kā tad Aivars Lembergs uzzina par sava kādreizējā
studiju biedra dāsno novēlējumu, gan ir dažādas sīkas nesakritības un
dīvainības. No vienas puses, Ventspils mērs vienmēr ir uzsvēris to, cik
negaidīts viņam bijis šis mantojums; no otras, nez kādā veidā viņš to uzzina
fantastiskā ātrumā un jau 1997. gada 10. martā, divas dienas pēc sava labā
drauga un labvēļa bērēm pie notāres Skaidrītes Krūmiņas saņem nelaiķa
atstātā testamenta otro izrakstu. Īpatnu iespaidu rada arī ziņas, ka Aivara
Lemberga tiesā iesniegtā izziņa par Vitāla Lejiņa pēdējo dzīvesvietu datēta ar
1997. gada 3. martu – tātad tieši dienu pirms uzņēmēja negaidītās nāves.
Bet nu – testaments ir testaments, jau 21. martā Ventspils mērs piedalās
nelaiķa seifu pārmeklēšanā, un šaubām, ka viņa mantojuma tiesības vēl
varētu tikt apšaubītas, pēdējo punktu pieliek Vitāla Lejiņa mātes Irmas ar tā
paša gada 3. aprīli datētais iesniegums Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesai. Pretēji premjera Andra Šķēles – ilgu laiku Aivara Lemberga kvēla
pretinieka – preses sekretāra izplatītiem paziņojumiem, Vitālam Lejiņam nav
ne sievas, ne bērnu, savukārt viņa māte (nu jau aizgājusi viņsaulē),
neraugoties uz saviem visnotaļ vidējiem dzīves apstākļiem, no iespējamās
mantojuma daļas atsakās ar šādiem vārdiem:
„Es, Vitāla Lejiņa māte Irma Lejiņa, atzīstu un pieņemu par pareizu mana
dēla gudro un tālredzīgo lēmumu par sava īpašuma mantinieku ar testamentu
izraugoties savu draugu Aivaru Lembergu. (..) Man ir skaidri zināmas manas
tiesības pieteikties uz mantojuma neatņemamo daļu atbilstoši Civillikuma
423.pantam. Taču es šīs tiesības nevēlos izmantot. Esmu pārliecināta, ka
manā atlikušajā mūžā visu nepieciešamo atbalstu un palīdzību bez īpašām
juridiskām formalitātēm man sniegs Aivars Lembergs, kurš jau tagad ir daudz
izdarījis, lai varētu bez bažām vadīt vecumdienas, gan Vitāla draugi.” Turklāt
jau atkal atteikšanās no mantojuma oficiāli un neapstrīdami apstiprināta –
turklāt nevis pie Vitāla Lejiņa testamenta apstiprinātājas, bet pilnīgi cita
zvērināta notāra.
Kāda tad ir kopējā tā sauktā mantojuma masa, no kuras par labu Ventspils
mēram atsakās Vitāla Lejiņa māte? Lai nevienam nerastos nekādas šaubas,
atkal jānoliek priekšā kārtējais oficiālais dokuments – tās pašas Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas 1998. gada 19. maija spriedums Vitāla Lejiņa
mantojuma lietā, kurš cita starpā precīzi uzskaita arī pēc nelaiķa nāves
palikušās mantas formālos apmērus:
„No lietas materiāliem ir redzams, ka pēc Vitāla Lejiņa nāves ir atklājies
mantojums, kas sastāv no:
1000 (viens tūkstotis) parastām vārda akcijām, A/s „Rīgas komercbanka”,
kuru kopējā vērtība sastāda 1000 lati (vienas akcijas nominālvērtība – 1 lats);
1 (vienas) kapitāla daļas SIA „Transventa” 75 latu vērtībā;
160 (viens simts sešdesmit) kapitāla daļām SIA „Inter–Rīga”, par kopējo
summu 2000 lati (vienas kapitāla daļas vērtība 12,50 lati);
3 (trīs) kapitāla daļām SIA „Radix Ltd”, par kopējo summu 21000 lati
(vienas kapitāla daļas vērtība sastāda 7000 lati);
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nekustamā īpašuma Rīgā, Raunas ielā Nr. 27, kas sastāv no zemes gabala
1413 m2 platībā, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkām, kuru kopējā vērtība
sastāda 34 426 lati;
nekustamā īpašuma Rīgā, O. Vācieša ielā Nr. 31, kas sastāv no zemes
gabala 1334 m2 platībā un dzīvojamās ēkas, kuru kopējā vērtība sastāda
18612 lati;
nekustamā īpašuma Jūrmalā, 21 līnijā Nr.2, kas sastāv no zemes gabala
3702 m2 platībā un kura kadastrālā vērtība sastāda 13 475 lati;
naudas līdzekļiem – 35 250 latu apmērā; 213 000 ASV dolāru apmērā; 50
000 vācu marku apmērā.
Kopējā atstātā mantojuma vērtība sastāda 269 486 (divi simti sešdesmit
deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit seši) lati (pēc Latvijas Bankas noteiktā
valūtas kursa uz 1998. gada 19. maiju 1 ASV dolāra vērtība sastāda 0,596 lati,
bet 1 Vācu markas vērtība sastāda 0,334 lati).
Kā redzams no mantojuma aizgādņa Z. Spādes iesniegtajām atskaitēm,
tad no augstākminētajiem naudas līdzekļiem:
35 000 lati tika izsniegti V. Čiplikai nekustamā īpašuma Rīgā, O. Vācieša
ielā Nr.31, projektēšanas un būvdarbu turpināšanai;
19,89 latu apmērā nomaksāts zemes nodoklis par zemes gabalu Rīgā, O.
Vācieša ielā Nr.31;
35 000 ASV dolāri izsniegti V. Čiplikai nekustamā īpašuma Rīgā, O. Vācieša
ielā Nr. 31, projektēšanas un būvdarbu turpināšanai;
252,22 latu apmērā nomaksāts zemes nodoklis 252,22 latu apmērā.
Bez tam no mantojuma aizgādņa Z. Spādes 1998. gada 1. martā
iesniegtās atskaites ir redzams, ka apsekojot Vitāla Lejiņa atstātos
dokumentus un uzņēmējsabiedrības SIA „Inter–Rīga” galvenās grāmatvedes I.
Ločmeles saņemto izziņu, tika konstatētas sekojošas debitoru saistības:
ar roku rakstīta parādzīme par to, ka Māris Forsts 1994. gada 10. maijā
aizņēmās no Vitāla Lejiņa 70000 (septiņdesmit tūkstoši) ASV dolārus kā
bezprocentu aizdevumu līdz 1995. gada 1. janvārim;
ar roku rakstīta parādzīme par to, ka Māris Forsts 1994. gada 5. jūnijā
aizņēmās no Vitāla Lejiņa 30000 (trīsdesmit tūkstoši) ASV dolārus kā
bezprocentu aizdevumu līdz 1995. gada 1. janvārim;
ar roku rakstīta parādzīme par to, ka Saprikins Valērijs Ivana d., dzīvojošs
Ukrainā, Kerčas pilsētā, Kirova ielā Nr. 103 dz. 221, 1996. gada 17. novembrī
ir aizņēmies no Vitāla Lejiņa 6 (seši) tūkstošus ASV dolārus kā bezprocentu
aizdevumu līdz 1997. gada 15. septembrim;
uzņēmējsabiedrības a/s „Software Hause Rīga” pilnvarotās personas 1994.
gada 28. martā Vitālijam Lejiņam izsniegts vekselis par to, ka tā līdz 1994.
gada 31. augustam ir apņēmusies pret šo vekseli atmaksāt Vitālam Lejiņam
113 200 (viens simts trīspadsmit tūkstoši divi simti) latus;
uzņēmējsabiedrības SIA „Inter–Rīga” pilnvarotās personas parakstīta
parādzīme par to, ka sabiedrība 1994. gada 28. februārī aizņēmās no Vitāla
Lejiņa 80 000 (astoņdesmit tūkstoši) vācu markas kā bezprocentu aizdevumu
līdz 1998. gada 28. februārim;
uzņēmējsabiedrības SIA „Inter–Rīga” pilnvarotās personas parakstīta
parādzīme par to, ka sabiedrība 1994. gada 11. aprīlī aizņēmās no Vitāla
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Lejiņa 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) ASV dolārus kā bezprocenta
aizdevumu līdz 1998. gada 11. aprīlim;
uzņēmējsabiedrības SIA „Inter–Rīga” pilnvarotās personas parakstīta
parādzīme par to, ka sabiedrība 1994. gada 11. aprīlī aizņēmās no Vitāla
Lejiņa 66 000 (sešdesmit seši tūkstoši) ASV dolārus kā bezprocentu
aizdevumu līdz 1998. gada 28. janvārim;
uzņēmējsabiedrības SIA „Inter–Rīga” pilnvarotās personas parakstīta
parādzīme par to, ka sabiedrība 1994. gadā 6. maijā aizņēmās no Vitāla Lejiņa
50 000 (piecdesmit tūkstoši) ASV dolārus kā bezprocentu aizdevumu līdz
1998. gada 6. maijam;
uzņēmējsabiedrības SIA „Inter–Rīga” pilnvarotās personas parakstīta
parādzīme par to, ka sabiedrība 1995. gada 23. februārī aizņēmās no Vitāla
Lejiņa 100 000 (viens simts tūkstoši) ASV dolārus kā bezprocentu aizdevumu
līdz 1998. gada 6. maijam;
uzņēmējsabiedrības SIA „Inter–Rīga” pilnvarotās personas parakstīta
parādzīme par to, ka sabiedrība 1995. gada 19. jūnijā aizņēmās no Vitāla
Lejiņa 61 000 (sešdesmit viens tūkstotis) ASV dolārus kā bezprocenta
aizdevumu līdz 1998. gada 19. jūnijam.
No šīs pašas mantojuma aizgādņa atskaites ir redzams, ka īstenojot
aizgādņa pilnvaras, aizgādnis ir saņēmis Astras Kravčenko parādu 1000 ASV
dolāru apmērā, pēc parādzīmes kuru viņa izsniegusi Vitālam Lejiņam 1996.
gada 30. oktobrī, parādzīme dzēsta un no Guntara Līča ir saņemts parāds
2000 ASV dolāru apmērā, pēc parādzīmes, kuru Guntars Līcis izsniedzis
Vitālam Lejiņam 1996. gada 15. decembrī, arī šī parādzīme ir dzēsta un abas
augstākminētās atgriezto parādu summas ir norādītas jau augstākminētās
mantojuma masas naudas līdzekļos.”
Tas tik bija gari un nogurdinoši, vai ne? Un vēl padomāt, cik pūļu prasīja
to visu uzskaitīt… Ar vārdu sakot, tiesa kopā saskaita īpašumus nomināli dažu
simtu tūkstošu apmērā, savukārt to vērtība prasmīgā mantotāja rokās ātri
vien izrādās pilnīgi cita: piemēram, Inter–Rīga jau neilgi pēc mantojuma
apstiprināšanas par 1,7 miljoniem dolāru tiek pārdota kādai Lielbritānijā
reģistrētai kompānijai, un pats Aivars Lembergs straujo un apjomīgo darījumu
presei izskaidro īsi: esot bijis jāiziet zināms process, lai atrastu pircējus, taču,
ņemot vērā faktu, ka Ventspils mēram esot sakari un viņš jau neesot nekāds
ielu slaucītājs, pircējs esot arī atradies.
Šiem 1,7 miljoniem dolāru vēl jāpieskaita 125 tūkstoši latu, 256 tūkstoši
dolāru un 50 tūkstoši Vācijas marku, kuri dažādos gados kā mantojuma
sastāvdaļas ierakstīti Ventspils mēra amatpersonas deklarācijās, kā arī Vitāla
Lejiņa atstātie nekustamie īpašumi, kuru tirgus cenas, protams, būtiski
pārsniedz to nominālās vērtības.
Kas sanāk kopā? No „labā drauga” (viena Aivara Lemberga presei izklāstītā
versija) jeb „vienkārši studiju biedra ekonomistos” (cita versija) saņemtā
mantojuma kopsumma, pēc dažādiem aprēķiniem, ir 2–3 miljoni. Un tas jau ir
pietiekams starta kapitāls, lai cilvēks ar zināšanām ieguldītu un pamazām
kļūtu par vienu no vispelnošākajiem uzņēmējiem valstī. Kas, kā mēs tagad labi
zinām tieši tā arī notiek.
Bet pie šīs pelnīšanas mēs vēl nonāksim, taču tagad interesantāks šķiet
kas cits – kas tad bija šis nezināmais miljonārs Vitāls Lejiņš, kurš, kā rāda visi
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oficiālie dati, kopš 1993. gada vai ik pārmēnešus ir slēdzis vērā ņemamus
darījumus un spējis aizdot naudu pat tādiem Latvijas ekonomikas tālaika
dūžiem kā SWH Rīga saimniekam Aināram Gulbim un viņa kompanjonam
Mārim Forstam? Kā dažu gadu laikā, darbojoties nevis ienesīgajā metālu,
naftas vai degvielas biznesā, bet gan biroju tehnikas tirdzniecības jomā,
iepriekš pieticīgais Latvijas Universitātes darbinieks spēja tikt pie šādiem
līdzekļiem?
Latvijas Universitātē viņš tos pilnīgi noteikti nesapelnīja – lūk, visu izsakoša
izziņa no Latvijas Universitātes Lietvedības departamenta arhīva, kurā precīzi
uzskaitīts Vitāla Lejiņa laika posmā no 1992.g. līdz 1995.g. augstskolā
saņemtais atalgojums:
Mēnesis
1992.
1993.
1994.
1995.
Janvāris
1278,8
2739,69
18,12 Ls
36,25 Ls
LVR
LVR
Februāris
1434,2
2739,69
18,12 Ls
36,25 Ls
LVR
LVR
Marts
1434,2
2739,69
18,12 Ls
36,25 Ls
LVR
LVR
Aprīlis
2140,6
2739,69
18,12 Ls
36,25 Ls
LVR
LVR
Maijs
2140,6
2739,69
18,12 Ls
36,25 Ls
LVR
LVR
Jūnijs
3409,69
2739,69
18,12 Ls
36,25 Ls
LVR
LVR
Jūlijs
2739,69
2739,69
18,12 Ls
–
LVR
LVR
Augusts
2739,69
2739,69
18,12 Ls
–
LVR
LVR
Septembri
2739,69
1650,–
36,25 Ls
–
s
LVR
LVR
Oktobris
2739,69
1650,–
36,25 Ls
–
LVR
LVR
Novembris
2739,69
8,25 Ls
36,25 Ls
–
LVR
Decembris
2739,69
8,25 Ls
36,25 Ls
–
LVR
Pat jau saskaitām visu kopā un pārvēršam Latvijas rubļus latos, sanāk arī
tiem laikiem diezgan viduvējas summiņas – nebūt ne tādas, lai varētu apgrozīt
desmitus un simtus tūkstošu dolāru un latu. Bet apgrozīti tie ir, turklāt
neviena cita kā paša Vitāla Lejiņa vārdā – lūk, tikai neliels uzskaitījums.
1993. gada 13. oktobrī Vitāls Lejiņš, kurš tolaik oficiāli Latvijas Universitātē
pelna 8,25 latus mēnesī, no A. Feldmaņa (vēlākā testamenta liecinieka) par
29 tūkstošiem latu nopērk nekustamo īpašumu Rīgā, Raunas ielā 27.
1993. gada 30. decembrī Vitāls Lejiņš no SIA Inter–Rīga saņem telpu Rīgā,
Raunas ielā 27 nomas maksu par 10 gadiem – 180 tūkstošus dolāru.
1994. gada 28. februārī Vitāls Lejiņš SIA Inter–Rīga aizdod 80 tūkstošus
Vācijas marku.
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1994. gada marta beigās Vitāls Lejiņš aizdod Aināram Gulbim (jeb AS SWH

Rīga) 113 tūkstošus latu.

1994. gada 11. aprīlī Vitāls Lejiņš aizdod SIA Inter–Rīga 216 tūkstošus
dolāru.
1994. gada 6. maijā Vitāls Lejiņš aizdod SIA Inter–Rīga 50 tūkstošus
dolāru.
1994. gada 10. maijā Vitāls Lejiņš aizdod Mārim Forstam 70 tūkstošus
dolāru.
1994. gada 5. jūnijā Vitāls Lejiņš aizdod Mārim Forstam 30 tūkstošus
dolāru.
1994. gada 9. septembrī Vitāls Lejiņš iemaksā savā Depozītu bankā
atvērtajā kontā 60 tūkstošus dolāru.
1995. gada 23. februārī Vitāls Lejiņš aizdod SIA Inter–Rīga 100 tūkstošus
dolāru.
1995. gada 19. jūnijā Vitāls Lejiņš aizdod SIA Inter–Rīga 61 tūkstoti
dolāru.
1996. gada 5. martā Vitāls Lejiņš par 67 tūkstošiem latu nopērk
nekustamo īpašumu Jūrmalā, 21. līnijā 2.
1996. gada jūnija pirmajā pusē Vitāls Lejiņš par 10 356 latiem nopērk
nekustamo īpašumu Rīgā, O. Vācieša ielā 31.
1996. gada 16. jūlijā Vitāls Lejiņš iznomā anonīmo depozīta seifu, kurā pēc
viņa nāves atrodas 210 tūkstoši dolāru.
1997. gada 6. februārī Vitāls Lejiņš iznomā vēl vienu anonīmo depozīta
seifu, kurā pēc viņa nāves atrodas 35 tūkstoši latu un 50 tūkstoši vācu marku.
Un tā tālāk, un tā tālāk… Interesanti, ka Inter–Rīgas oficiālajā bilancē visi
šie aizdevumi vienubrīd vienkārši vairs nav atrodami. Un tāpat interesanti, ka
paša Vitāla Lejiņa personisko bankas kontu apgrozījums mēnesī parasti nav
pārsniedzis dažus desmitus latu. Bet vēl interesantāk, ka, kā ar lielām
grūtībām izdodas noskaidrot, Depozītu bankas likvidācijas procesā visi dati par
nelaiķa saņemtajiem pārskaitījumiem kaut kā nejauši ir tā pazuduši, ka vairs
nav atrodami…
Vēl ņemot vērā, ka visā šajā laikā Vitāla Lejiņa saņemtā alga Inter–Rīgā
(un, protams, Latvijas Universitātē) mērāma simtos latu, variantu patiesībā
nav daudz: vai nu uzņēmējs no nezināmiem biznesiem nākošu naudu
ieguldījis savā biroja tehnikas kompānijā, vai arī… jā, vai arī tā patiesībā bijusi
nevis viņa, bet kādas pilnīgi citas personas vai uzņēmuma nauda.
Protams, nav izslēgts pirmais variants: tajos laikos minimālo algu savos
uzņēmumos sev maksā daudzi pazīstami uzņēmēji – šāda oficiālā aldziņa ir
gan Raimondam Gerkenam, gan visiem Skonto holdinga vadošajiem
darbiniekiem, savukārt visi pārējie ienākumi ir krietni, tā sacīt, „pelēkāki”.
Taču pēc Vitāla Lejiņa naudas atklātajā tā sauktajā „mantojuma masā”
nekādi nelaiķim papildus piederoši biznesi tā arī netiek atklāti – cik nu oficiāli
ir, tik arī ir. Un tas nu izteiksmīgi runā par labu otrajai versijai – naudas īstais
saimnieks ir bijis pilnīgi cits.
Tā nu vēl jo vairāk prasītos atbilde uz jautājumu – kas tad ir bijis šis Vitāls
Lejiņš? No kurienes, no kādiem nezināmiem avotiem tik regulāri – gluži kā
atskaitījumi no kāda biznesa – plūduši šie simti tūkstošu dolāru un latu, kuri
pēc uzņēmēja negaidītās nāves nonāca Aivara Lemberga rīcībā, padarot viņu
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par mūsdienu Latvijas visvērienīgākā mantojuma īpašnieku un liekot dzelžainu
oficiālu pamatu viņa tagadējai rocībai?
Nē, nevar teikt, ka Vitāls Lejiņš būtu parādījies no nekurienes (kā daudzi
mūsdienu Latvijas miljonāri) vai ka Ventspils mērs būtu prasti samelojies par
abu ilgajām draudzīgajām attiecībām. Daudzi labi vārdi par viņu minēti,
piemēram, 1999. gadā publicētajā Latvijas Universitātes vēsturē 1940 – 1990:
„LVU studenti un studentes vienībā Latvija 1970. gados kopā ar ļoti
daudzu citu PSRS augstskolu jauniešiem strādāja jaunas pilsētas celtniecībā
Krievijā, Smoļenskas apgabalā. Šo pilsētu nosauca kosmonauta Jurija
Gagarina (1934 – 1968) vārdā, jo to cēla viņa dzimtajā vietā. LVU SCV Latvija
darbs saistījās ar vienības komisāra Vitāla Lejiņa (1950 – 1997) vārdu. 1972.–
1977. gadā viņš bija LVU Ekonomikas fakultātes students.
Pirmā SCV, kurā V. Lejiņš iesāka savas studentu vasaras darba gaitas, bija
1973. gada jūnijā dibinātā LVU Ekonomikas fakultātes SCV Vella kalpi. Viņš
bija arī šīs vienības komandieris. 1975. gadā viņš kļuva par SCV Gagarina – 75
komisāru. Vitāla Lejiņa vārdā ir nosaukta viena no ielām Gagarinā. SCV iegūto
darba pieredzi, prasmi un zināšanas viņš vēlāk izmantoja, strādājot par
docentu Latvijas Universitātē.
1980.–1984. gadā V. Lejiņš mācījās aspirantūrā Maskavas Finansu institūtā
un ieguva ekonomikas zinātņu kandidāta grādu. Pēc tam viņš turpināja
strādāt LVU Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas
(EIMAO) katedrā. Pēc docenta V. Lejiņa nāves tika izveidots Vitāla Lejiņa
fonds. Atklātā sabiedriskā fonda mērķis ir veicināt un attīstīt Latvijas valsts
ekonomikas zinātni un zinātnisko atziņu ieviešanu praksē.
Vitāls Lejiņš bija tikai viens no daudzajiem kādreizējiem LVU SCV
dalībniekiem; viņš un viņam līdzīgie arī mūsdienās neatkarīgajai Latvijai devuši
savu pieredzi. Te nosaucami A. Lembergs, K. Vahšteins, V. Koziols, N.
Grostiņš, Z. Vaivods, T. Tverijons, A. Roze u.c…”
Tāpat izrādās, ka arī sabiedrībā labi zināmu cilvēku vidū atrodami ļaudis,
kuri mistisko uzņēmēju pazinuši pietiekami labi: viņu vidū ir gan bijušais Vitāla
Lejiņa parādnieces – SWH Rīga viceprezidents Aivars Borovkovs, gan
kādreizējais ekonomikas ministrs Ojārs Kehris un bijušais Latvijas kuģniecības
padomes priekšsēdētājs un ietekmīgais Latvijas ceļa politiķis Druvis Skulte. Un
vēl, vēl, vēl daudzi citi cilvēki. Tikai… tūlīt paši sapratīsiet.
Lūk, kas tagad par Vitālu Lejiņu ir sakāms Aivaram Borovkovam.
– Jūs Vitālu Lejiņu pazināt?
– Es zinu par viņa eksistenci.
– Bet jūs viņu neesat redzējis?
– Lai tas paliek...
– Kāpēc?
– Es negribu par to runāt.
– Kāpēc?
– Nu, man nav pienākuma par to runāt.
– Interesanti – kāpēc?
– Es par SWH iekšējām lietām negribu neko runāt, tas ir kā laulības
šķiršanā – ir lietas, kas attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kas tajā procesā ir
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klāt, un viņas nav publiski apspriežamas. Tās ir lietas, kas attiecas tikai uz
tiem, kas procesā ir piedalījušies.
– Vitāls Lejiņš ir tāda mītiska persona, un pašlaik ļoti maz cilvēku
ir gatavi par viņu runāt. Viņi no kaut kā baidās? Jūs baidāties?
– Man tāda jēdziena nav. Man nav tāda jēdziena – par kaut ko baidīties.
– No jūsu runas veida rodas iespaids, ka jums ir reāli par ko
baidīties.
Nu, tā ir jūsu tiesība tā domāt, es gribētu teikt, ka drīzāk tie ir principi, jo
es neesmu no tiem cilvēkiem, kas par kaut ko baidās. Ņemot vērā manu
pagātni, es neesmu no cilvēkiem, kas baidās…
Daudz runīgāks nav arī kādreizējais Latvijas kuģniecības padomes
priekšsēdētājs Druvis Skulte.
– Vitālu Lejiņu pazināt?
– Jā, es pazinu.
– Labi?
– Nē. Komjauniešu laikos.
– Kāds viņš bija kā cilvēks?
– Tik tuvas attiecības mums nebija. Normāls cilvēks. No komjauniešu
līderiem. Izpildīgs funkcionāra tips. Viņš nebija tāds milzu uzņēmējs, kas ar
kāju varēja durvis taisīt.
– Ko jūs domājat par viņa nāves apstākļiem?
– Sirds slimība. Versiju var jebkuru izvirzīt. Pilnīgi jebkurš variants.
Pārbaudīt nav iespējams. Es pat domāju, ka nav izslēgts, ka arī viņš nomira
dabīgā nāvē, bet var būt visādi. Nav tā kā [Latvenergo prezidentam Gunāram]
Koemecam: viņam tā jocīgi – cilvēks visu laiku vesels un pēkšņi nomira. Bet,
ja cilvēkam sirdskaite ir, tad tas var notikt jebkurā mirklī.
– Vai Lejiņam bija sirdskaite?
– Nu, aritmija, sirds slimība viņam bija. Tas nav tā vienkārši – atnāca
mājās un… Tā ir pārbaudāma lieta, cilvēks taču ir gājis pie ārsta. Es nezinu,
cik ilgi kartotēkas glabājas…
– Vienīgā zināmā ir izziņa no 1995. gada, kad viņš Londonā
apdrošinājis dzīvību, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju uzrādot
Lembergu, – tur rakstīts, ka ir vesels…
– Nevaru komentēt… Sirds ir ļoti specifiska lieta.
Bijušais Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors Jānis Naglis – nu, ko tur
teikt…
– Par Lembergu un Lejiņu ir dzirdētas dažādas versijas – ko jūs
par tām varētu teikt?
– Nu, es nezinu par viņa versijām un viņa draugu, radinieku vai paziņu
loku. Ar kaut ko es esmu saticies, bet nekad es neesmu iedziļinājies viņa
personīgās lietās, kādā veidā kārto jautājumus. Bet tas, ka Lembergs ir turīgs
un ka ir ļoti šiverīgs un ļoti zinošs, – viennozīmīgi.
Vēl viens bijušais – ekspremjers Māris Gailis. Tikpat atturīgs un izvairīgs.
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– Vai jūs, liekot roku uz sirds, varat teikt, ka – jā, jūs ticat šai
versijai par Vitāla Lejiņa milzīgo mantojumu Lembergam?
– Kāpēc ne? Es atklāti sakot zinu tikai tik, cik no avīzēm. Es domāju, ka,
veiksmīgi pārraugot kaut kādu, salīdzinoši jau palielu kapitālu visus šos gadus,
var nopelnīt daudz naudas.
– Jā, bet cik jūs ticat tai versijai, ka tā tiešām bija kursa biedra
nauda, ko viņš saņēma mantojumā.
– Nu, bet kā, tas cilvēks taču nomira. Nu, kā tad to var samenedžēt?
– Bet tur ir tā, ka cilvēks saņem minimālo algu un aizdod 180
tūkstošus.
– Nu, es jums teikšu atkal vienu piemēru. Gerkenu mēs visi zinām, un es
atceros, kad es nabaga Gerkenu pārbaidīju līdz žagām, kad es premjera laikā
paprasīju viņam – cik jums, Gerkena kungs, ir alga? Un es sapratu, ka es
esmu trāpījis – minimālā alga. Nu, tajos laikos tā darīja. Arī šodien. Šodien es
savā kompānijā varētu uzrakstīt sev tādu algu, kādu es gribu, protams,
ietvaros, ko es tur nopelnu, bet es neņemu minimālo algu, un es neņemu arī
ļoti lielu algu, ņemu vienus 500 latus – tāpēc, ka no 500 latiem man ir
jāsamaksā 25 procenti, no 500 latiem man ir jāsamaksā sociālais. Un pārējo
es izņemu dividendēs. Dividendēs man ir jāmaksā tikai 15 procenti, tas viss ir
legāli. Tad kāpēc man ņemt tūkstoti vai cik nu man tur vajadzētu. Nu, līdzīgi
jau citi arī dara.
– Bet vai jūs domājat, ka tā tiešām bija Vitāla nauda?
– Es neko nezinu…
Salīdzinoši runīgāks ir kādreizējais ekonomikas ministrs Ojārs Kehris – taču
arī viņš pilnīgi acīmredzami atturas no jebkuriem kategoriskākiem
spriedumiem un secinājumiem.
– Sakiet, vai jūs spējat noticēt, ka kopējamo iekārtu tirgotājs
novēl savam kursa biedram visu savu mantu vairāku miljonu vērtībā
un vēl apdrošina dzīvību ārzemēs viņam par labu. Jūs tam ticat?
– Nezinu, nevaru komentēt.
– Jums tas liekas ticami? Jums taču arī bija kursa biedri?
– Es ļoti labi zinu Vitālu Lejiņu. Viņš bija viens no sava laika
visspējīgākajiem cilvēkiem Latvijā. Es ar viņu saskāros, kad viņš bija
universitātē. Tagad jau daudzi ir aizmirsuši, ka bija tāda lieta kā celtnieku
vienības. Vitāls Lejiņš bija aizsities līdz slavenākajai, Gagarinas vienībai, kur
viņš bija pirmā vai otrā persona – komandieris vai komisārs. Viņa spēja
strādāt ar cilvēkiem – saskāros ar viņu Ekonomikas fakultātē un pēc tam arī
aicināju viņu strādāt kopā Kabardijā–Balkārijā. Kur gan, nu... Bet tas nav jums
interesanti.
– Ir gan!
– Tas nav par ekonomikas vēsturi. Par to mēs varētu daudz runāt.
– Ir gan. Vitāls Lejiņš ir tāda mītiska persona, par kuru ļoti maz
zināms.
– Vai! Tas gan ir slikti! Tad vajag… Viņš bija mazliet vecāks par mani un
bija no universitātes elites, kas kaut kādā mērā pārklājās ar komjaunatnes
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eliti, jo ļoti daudzi no tā laika spējīgākajiem cilvēkiem bija komjaunatnē.
Slaids, dzīvs un enerģisks cilvēks.
Viņu nevajag mistificēt. Viņš bija ļoti augstas morāles cilvēks, kuram bija
grūti uzreiz lekt iekšā šajā sistēmā. Viņš godīgi darīja savu darbu universitātē,
kaut ko ar Kodaku darīja. Viņa laiks būtu arī pienācis. Viņš varēja nākt
politikā. Diemžēl laikam kaut kas ar to veselību vai kas. Viņš bija ļoti
interesants. Bet kaut kā pēdējos gados es viņu daudz mazāk satiku. Mēs esam
daudz strīdējušies un diskutējuši. Bet viņš bija sava laika viens no
visspējīgākajiem cilvēkiem. Bet kas to var zināt – ar visām tā aģentu lietām,
vai, varbūt…
– Bet Canon biznesā viņš izskatījās ļoti gatavs jaunajam
biznesam.
– Es nebrīnītos. Viņš bija ļoti spējīgs. Bet es galīgi nezinu, neesmu ne
analizējis, ne skatījies, kaut kā tur tie ceļi šķīrās.
– Vai viņi ar Lembergu bija sirdsdraugi? Tas taču nav tā ikdienišķi
– apdrošināt savu dzīvību par labu Lembergam?
– Kā – apdrošināt savu dzīvību par labu Lembergam?
– Cilvēks norāda, kam izmaksāt kompensāciju viņa nāves
gadījumā. Parasti novēl sievai, vīram, bērniem, vecākiem. Dīvaini,
bet Lejiņš parūpējās par Lembergu…
– Īstenībā tas man ir jaunums. Es neesmu ne pētījis, ne skatījies, es to
nezināju. Vai tas ir tā izskanējis?... Es kādreiz biju drusku pārsteigts, ka viņš
bija kopā ar Lembergu. Man likās – viņi bija ļoti atšķirīgi. Man likās, ka tad,
kad Lembergs sāka muļķības runāt, būtu jārunā ar Vitālu, jo, manuprāt,
Vitālam vajadzēja būt un bija iespaids. Es domāju, ka viņš bija kaut kāda
autoritāte. Viņš nebija tāds, kas atnāca parakstīties. Viņiem noteikti bija kādas
norunas un kopīgas lietas… Bet es nezinu, ko jūs tur varat izdarīt. Ja kāds grib
veikt izmeklēšanu, tad tas viņam arī jādara. Bet vai tā publiskā puse var nākt
par labu? Es pat šaubos…
Neko runīgāks nav arī bijušais Latvijas Universitātes mācībspēks, tagad
zvērināts advokāts Kalvis Torgāns, kurš pēc Vitāla Lejiņa pēkšņās nāves pat
devis padomus viņa mātei.
– Jums bija pārsteigums Vitāla nāve?
– …Bija pazīmes un bija ziņas, ka viņam ir problēmas ar veselību. Bija
ziņas, ka viņš arī meklē ārstus un ka viņš arī it kā, bet skaidri es to nevaru
apgalvot, esot braucis uz Krieviju ārstēties un kaut ko tādu darījis. Bet nebija
jau tā, ka ietu uz leju vai kaut kas sliktāks. Tā pēkšņā nāve – tā bija ļoti
negaidīta. Mēs arī dzirdējām minējumus – kāds varbūt pat privātās sarunās
teica, ka kāds no biznesa partneriem novācis, bet to gan es nepieļāvu, ka tas
varētu būt, jo, cik es jūtu, ar biznesa partneriem – tur nevar būt
ieinteresētība, tāds bija mans viedoklis. Esmu neskaidrībā starp divām baumu
versijām: vai bija kaut kādas nepareizas zāles un tās ir pārdozētas vai kaut
kāda tāda reakcija. Bet nonāvēšanai es galīgi neticu.
– Un tas, ka esat prasījis pēcnāves ekspertīzes, ir izrunāts?
– Tur bija cita lieta. Jāmēģina atcerēties, kā mēs nonācām līdz tam, ka pēc
Vitāla nāves es uzņēmos kaut kādu palīdzību tai mammai. Nu, mēs bijām kaut
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kad iepriekš tikušies, un tā mamma mani pazina un zināja, kā saka, pēc Vitāla
atsauksmēm, zināja, ka esmu jurists, esmu advokāts. Un tad bija laikam tā,
ka oficiālais birojs, kas kārtoja mantošanu, bija Spāde. Viņi bija tie, kas teica,
ka viņa ir gribējusi, lai es piedalos kā jurists, dodu viņai padomus. Un tad es
arī tādā veidā piedalījos. Tai mammai arī nebija nekādu aizdomu par kaut
kādu ļaunprātību.
– Viņi patiešām bija tādi sirdsdraugi ar Lembergu?
– Tad man jāsaka, ka es, atklāti sakot, nezinu, vai viņi bija viena kursa
studenti vai vairāk ar tām celtnieku vienībām kopā sadarbojās. Bet viņi, jā,
viņi bija ļoti tuvi.
– Turējās cieši?
– Jā.
– Kāpēc mamma atteicās no tā mantojuma?
– Tur ir, ja jūs gribat kaut ko rakstīt presē, tur ir jābūt ļoti strikti, un tur
vajadzētu tiešām varbūt Spādi vai to mantojuma lietu dabūt rokā. Tur nebija
atteikšanās.
– Man ir mātes atteikšanās vēstule, ka Anrijs Lembergs būs
cienīgs Vitāla darbu turpinātājs.
– Tur tādi vārdi ir, bet pati tā atruna jau ir Vitāla testamentā, ka viņš visu
to mantu novēl Anrijam.
– Nevis Aivaram?
– Tas jāprecizē, varētu būt, ka Aivaram. Bet – ka viņa saprot, ka Anrijs būs
tēva turpinātājs.
Kur tā loģika ir? Vitāls taču par mammu rūpējās, dzīvoja ar viņu kopā līdz
pat pēdējam. Viņš nepieļāva iespēju, ka mamma pārdzīvos viņu. Viņš
nepieļāva to.
– Kāpēc viņš rakstīja testamentu? Jums arī tad bija uzrakstīts
testaments?
– Nē. Nebija. To vispār – es vairākkārt esmu mājās kundzei teicis, ka vajag
katram uzrakstīt katram gadījumam. Tas ir biznesa aprindās pieņemts. Varētu
būt – vīrieši jau ar citiem nedalās, ka kādas veselības problēmas un kādas
tādas lietas, bet mammai bija 90 gadu…
– Jā, mammai bija daudz gadu.
– Viens cilvēks, cik viņam bija – 50, cik bija, kad viņš aizgāja, nu, nevar
iedomāties, ka rīt aizies. Tā to var izskaidrot.
– Kāpēc ne savai draudzenei Vitai?
– Kad tas testaments atradās, tad vai nu Spāde vai es skaidrojām, ka māte
var tiesāties par obligāto daļu, ka viņai pienāktos. Bet tad viņa teica, ka nē, no
tās daļas, kas viņai iznāk, kā tur Spāde rēķināja, ka no tās viņai paliek kaut ko
Vitai iedot, kaut ko Aivitai, kaut ko Sergejam.
– Kas tie tādi?
– Sergejs ir viņas dēls no pirmās laulības, Vitāla pusbrālis.
– Kāpēc ne pusbrālim? Kāpēc Lembergam?
– Par to pusbrāli un to Aivitu, tur ir atsevišķs stāsts. To nu Vitāls necieta.
Viens ir dzērājs. Un Aivita – es nezinu, kas. Pusmāsa. Kaut kā iznāca, ka
Aivitas bērni, viņa ir vecmāmiņa, viņa žēlo, bet iznāca tā, ka Vitāls bija nikns,
ka nestrādā, nemācās. Tur jau bija tas jautājums. Viņa prasīja arī man
padomu, kā ar to naudiņu darīties, lai... Es teicu, ka nevajag uzreiz sadalīt,
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notrallinās radinieki, visi ir lieli cilvēki, paši darba spējīgi. Bet tur jau nemaz
nebija vajadzības rakstīt kādā testamentā. Ja viņš būtu paredzējis to, tad
noteikti būtu rakstījis mātei.
Es neapgalvoju, ka droši zinu, ka viņš zināja par kaut kādu slimību. Es
pieļauju, ka pēc šā notikuma, es sapratu, ka... Kapos vai piemiņas dienā
Lembergs uzstājās, vai privātā runā teica, ka viņš nodevis saviem padotajiem,
ka pie šī stresa katru mēnesi ir jāiziet ārsta pārbaude. Nezinu, vai tas vēl
turpinās.
Tas bija negaidīti. Es arī esmu piedzīvojis, ka darbi un stresi, ka sadzeries
to kafiju un sirdsklapes dabū, tad jūti, ka ir jāpiebremzē vai kas. Vai tajās
apdrošināšanas sabiedrībās prasa pilnu ainu vai prasa, ka nav onkoloģija vai
kādām citām lietām, to es nezinu… Bet nu gadu iepriekš – vai kāds varēja
paredzēt gadu iepriekš? Es neesmu jums nekāds padomdevējs, jo tie visi ir
tikai minējumi.
– Lemberga bijušie biznesa kompanjoni ir stāstījuši, ka Vitāls
bijis Lemberga naudas saņēmējs. Vai, zinot Vitālu kā cilvēku, jūs
ticat, ka Vitāls uz kaut ko tādu varētu piekrist, ka uz viņa kontu
skaitīs dividendes?
– Es nezinu, es šaubos. Jā. Kāpēc tā vajadzētu? Es nesaprotu.
– Un Vitālam bija divi slepeni, anonīmi seifi bankā.
– Arī nezināju.
– Kamdēļ tas viss?
– Tur man nav nekādu versiju. Un es negribu jaukt iekšā mežu. Man ir
sava pieredze. Man bija ar universitāti saistībā sava kastīte bankā, jo bija
bailes, ka fakultātes darbinieku nauda var aiziet devalvācijas vai kaut kādā
veidā. Tas bija laiks, kad tā darīja. Nezinu par tiem seifiem neko.
– Tad bija tāda mode?
– Nu, cik plaši viņi bija un pastāvēja, – bija tiešām dažreiz bažas, ka
paziņo, ka izsniegs naudu līdz kaut kādam limitam vai vispār apturēs. Tad uz
šādiem seifiem šī lieta nedarbojās. Procenti bankās varēja būt vilinoši, bet
svarīgāk bija, ja kādu preču partiju iepērk, lai būtu, ar ko samaksāt.
– Lembergs ar jums arī ir kaut kādā veidā kontaktējies?
– Kurš ar ko kontaktējies. Tad, kad bija bēres, viņš bija un brauca, un ar
mammu tikās. Es atceros, ka bēru mielastā kopā bijām. Tad bija kaut kādi
kontakti par to naudiņu, kā izmantot, jo viņš jau arī kā tāds draugs un
padomdevējs skaitījās. Es neatceros, vai tad jau bija tas testaments, tas
parādījās vēlāk. Nē, ne testaments, bet tas vekselis, nē, tā apdrošināšana.
Tas jau tad, kad mamma pie notāra vēra to testamentu, tas tur nebija iekšā,
tas kā kopīgā mantas masa.
– Un Vitāls arī apdrošināja savu dzīvību par labu Lembergam…
– Jūs arī meklējat. Ja jau viņš mantu novēl... Meklējiet, bet nepārspīlējiet
ar kaut kādām ļoti drošām versijām. Kā te jau kaut kur izskanēja, ka tas viss
bijis gari un plaši saplānots.
Tā vien šķiet – visi šaubās, izņemot tos, kuri vienkārši un acīmredzami
baidās. Nav jēgas saukt vārdos visus tos bijušos Vitāla Lejiņa „draugus”, kuri
pēc pāris dienu pārdomām mums nedaudz iztrūcinātās balsīs paziņoja, ka
„šajā laikā” noteikti nevajadzētu „aiztikt vecas lietas”, jo no tām taču „vienalga
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nebūs nekāda labuma”. Pat nelaiķa tuvākais cilvēks – viņa pēdējā draudzene
tiesu izpildītāja Vita Jonasa – tagad aizbildinās ar to, ka esot lieciniece
krimināllietā, tāpēc neko runāt nevarot un nevēloties.
Turklāt arī nezinot viņa neko ne par testamentu, ne par apdrošināšanu, ne
par mistisko institūtu Krievijā un nelaiķa attiecībām ar Aivaru Lembergu. Gluži
kā visi pārējie – jā, Vitāls Lejiņš ir bijis labs un spējīgs cilvēks, taču nevienam
viņa paziņam nav bijis ne mazāko aizdomu, ka šis pieticīgais labais un
spējīgais cilvēks varētu būt vērienīgs uzņēmējs, simtu tūkstošu dolāru un latu
grozītājs…
Tiesa, vēl salīdzinoši nesen Vitāla Lejiņa draudzene, kura kopā ar
uzņēmēju pavadījusi pēdējos septiņus viņa dzīves gadus, bija runīgāka: „Esot
Vitāla Lejiņa dzīvesvietā Kaukāza ielā 1, redzēju tikai minimālu iedzīvi, kāda ir
faktiski gandrīz vai zem iztikas minimuma. Mēbeles bija pārsvarā 60.–70.
gadu, Vitāla Lejiņa un viņa mātes un tantes istabās bija vēl vecākas mēbeles,
kurām praktiski nekādas vērtības nebija. Pēdējā laikā – 1996. gadā tika
iegādātas divas vai trīs gleznas, precīzi nepateikšu autorus, un viens grīdas
pulkstenis, kas bija, domājams, restaurācijai. Un citas vērtīgas mantas Vitāla
Lejiņa dzīvesvietā praktiski arī nebija.”
Uzņēmēja tuvākajam cilvēkam radies priekšstats, ka pats viņš rīkojies tikai
ar Universitātē nopelnīto (kura apmērus jūs taču vēl atceraties, vai ne): „Esot
kopā kādos izbraukumos vai kādās viesībās, vai braucot pie paziņām,
protams, es jutu, ka cilvēkam ir ienākumi, bet tie ienākumi, manuprāt, bija
tādi, kādi ir vidējam biznesa cilvēkam. Un ne vairāk. Varbūt par nedaudz
mazāk.” Ar vārdu sakot, mantojumā atstātie miljoni noteikti neesot bijuši paša
Vitāla Lejiņa nauda…
Ar milzu grūtībām tomēr atrodas cilvēks, kurš ir gatavs runāt plašāk –
varbūt tāpēc, ka viņš nav tieši saistīts ne ar politisko un ekonomisko eliti, ne
ar nelaiķi un laimīgo mantinieku, turklāt arī tiešu saistību ar „mantojuma
masas” lielāko daļu – to pašu Aivara Lemberga tik veiksmīgi pārdoto Inter–
Rīgu – zaudējis jau pasen. Tomēr klāt tagadējais interneta veikala Xnet
īpašnieks Mārtiņš Švāns tur ir bijis – gan Vitāla Lejiņa laikā, gan periodā pēc
mīklainā uzņēmēja nāves.
– Vitāls Lejiņš ir tāda diezgan mītiska personība – redz, trīs
miljonus novēlēja Lembergam…
– Tik daudz tur sanāca, ja?
– Jā, kopā skaitot. Bet Lejiņš – viņš I nter–Rīgā bija kopš 1993.
gada?
– Kaut kāds 92. vai 93. gads, kaut kas tamlīdzīgs tur bija.
– Un tur tādu Lembergu manīja – kaut kur pie tās firmas?
– Nu, es varu pateikt to, kā mēs to zinājām un kā mums tas viss pēc tam
tika pasniegts.
Reāli mani darbā pieņēma tirdzniecības daļas vadītājs, un tas, kas akceptu
deva, bija, protams, pats Lejiņš, kas bija firmas direktors, īpašnieks. To, ka
viņam ir kaut kāds sakars ar Lembergu, to mēs zinājām jau tajā mirklī, kad…
Mēs, protams, nekad Lembergu nebijām redzējuši klātienē, bet gāja tur
nostāsti, ka tur varbūt Lejiņš braukā ar mašīnu, kas kādreiz bijusi Lemberga
mašīna, kaut kāds Audi viņam bija, neatceros gan kāds. Katrā gadījumā tas
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bija kārtīgs limuzīns, protams, tā mašīna nebija jauna, bija kādi gadi trīs četri,
bet protams, priekš tā mirkļa tas bija ļoti spēcīgi.
Vēl jau tā lieta, ka tie vēl bija tie laiki, kad būtībā bija tie „jumta” laiki, kad
visiem veikaliem bija „jumti”. Mēs zinājām, ka Inter–Rīgai kā tādai „jumta”
nav, jo viņai ir savs „jumts”. Nevienam tā sīkāk netika teikts, kas tas ir par
„jumtu”, bet…
Es biju tas cilvēks, kas strādāja pārdošanas daļā, un attiecīgi mums arī
teica – ja jums kāds ienāk iekšā un kaut ko tamlīdzīgu prasa par to, kam jūs
maksājat, tad uzreiz ir zvans Vitālam Lejiņam, kurš atnāks un visu pasākumu
sakārtos. Tas, ko mēs sapratām, – ka „jumts” eksistē, bet viņš eksistē kaut
kādā citādākā izpausmē, tie nav nekādi bandīti.
– Bet tā oficiāli neviens neteica, ka īpašnieks varētu būt
Lembergs?
– Nē, tas tā nebija. Pēc Vitāla Lejiņa nāves, kad aizgāja runa par to
mantojumu, ka attiecīgi mantotājs ir Lembergs, tad apmēram tas, kas pašu
darbinieku vidū kā informācija klīda, bija – ka vienkārši Lembergs ir bijis tas,
kas, es nezinu, palīdzējis viņam to firmu taisīt. Protams, ne jau velti viņiem
kaut kāda tāda sadarbība bijusi, galu galā Lejiņš taču bijis tur komjaunatnes
sekretārs un kas tur viņam vēl nebija par tiem amatiem, ja skatās vēsturē, tad
kaut kur jau ar to Lembergu kopā tur bija, un tā tas viss tur arī notikās.
Bet mēs Lembergu redzējām tikai pēc Lejiņa nāves. Viņš nebija bieži,
varbūt pāris reizes gadā, varbūt trīsreiz, jo tā informācija bija tāda, ka tas ir
aizgājis viņa pārvaldībā, protams, sākumā bija ļoti liela baile, kas vispār ar
mums tālāk notiks, ka pēkšņi vienā mirklī nepasaka „čau” un „uz redzēšanos”.
– Ja mēs atgriežamies pie Vitāla Lejiņa, tad tas, ka viņš nomira,
tas bija pārsteigums?
– Jā.
– Viņš bieži slimoja?
– Nē.
– Viņam bija liekais svars?
– Nu, nesauksim par lieko svaru, viņš bija, īstenībā izskatījās ļoti solīds.
Pēc tam bija tādi teksti, ka īstenībā viņš zināja, ka viņš ir slims, viņš zināja, ka
ir ar kaut ko slims un… okei, bija daudziem tas pārsteigums, īstenībā visai
firmai tas bija pārsteigums, jo tā slimot viņš neslimoja. Mēs paši tur prātojām,
kāpēc tur bija jau tas pats testaments sastādīts, ja viņš bija tāds, kāds viņš
bija, visticamāk, ka tās naudas ar bija kaut kādas kopējās.
Vel jau bija tur tā opera ar firmu vārdā Radix. Radix ir firma, es nezinu, no
kā viņa tapa, bet tapa viņa laikam astoņdesmito gadu beigās, kaut kādā
kopdarbībā ar vāciešiem, kaut kādas naudas tur šurpu turpu bīdīja, tur tika
uztaisīti kaut kādi mistiskie parādi, par kuriem tiesa vēl gāja līdz deviņdesmito
gadu vidum. Vienkārši veikli vienā mirklī Radix vietā tika uztaisīta Inter–Rīga,
un it kā Inter–Rīga nepārņēma Radix parādus, tajā pašā laikā viņus tomēr
piešuva Inter–Rīgai, un es zinu, ka tās tiesas rezultāta Inter–Rīga kaut kādu
summu maksāja vāciešiem saistībā ar Radix, bet, cik es saprotu, tad tā bija
stipri mazāka, nekā sākumā tur skaitījās.
– Varēja manīt, ka Vitāls ir iesaistīts kādos šaubīgos darījumos?
– Nē.
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– Viņš vispār bija tāds goda vīrs līdz pašām beigām? Un kas bija
Ilga Ločmele?
– Galvenā grāmatvede, vēl šobrīd.
– Galvenā grāmatvede? Redz, kad viņš nomira, viņš bija aizdevis
I nter–Rīgai milzīgas naudas summas, bet I nter–Rīgas bilancēs šie
aizdevumi kaut kādā mirklī vairs nav redzami…
– A kā ir zināms, ka vispār viņi ir bijuši?
– Tāpēc, ka viņiem ir parādzīmes. Viņam ir bijušas bilancē iekšā
tās parādsaistības, un tad viņas vienkārši pazūd… Vai ir atdots vai
nav – nav saprotams.
– Nu, ja ir runa par Inter Rīgas naudām, tad Ilga ir tas cilvēks, kura tur ir
visu laiku. Ja ir runa par tiem laikiem, tad viņa zināja visas tās naudas lietas.
Visu, kur, kas, kā grozās, un tajā paša laikā viņa ir klusa kā kaps un nekad
nevienam vispār neko nav runājusi, teikusi un tā tālāk.
– Ar mani arī viņa nerunā.
– Tas ir normāli.
– Viņai ir par ko baidīties?
– Es domāju, ka viņa pietiekoši daudz zina, bet tā ir... Teiksim tā, Vitālu
visi mīlēja, vārda tiešā nozīmē, un neviens firmas darbinieks vispār nekad nav
teicis neko sliktu. Ja bija kaut kādas vajadzības, kādas problēmas, da jebkas,
varēja iet un… visi, kas tur ir strādājuši, atceras viņu kā labāko, kas tur ir bijis.
Okei, no vienas puses tā ir vienkārši informācija, ko viņa negrib dot ārā, otrs ir
tas, ka tā ir varbūt ļoti liela cieņa pret Vitālu kā cilvēku – neko sliktu neteiks,
pat ja zinās, ka kaut kas ir bijis ne īpaši tīri vai kā.
– Bet vai tā firma bija tik vērta, par ko viņu pārdeva?
– Tur sanāk, ka no tiem īriem ieguva tur 3 miljonus?
– Nē, pāri par miljonu.
– Ja mēs paskatāmies uz to firmu deviņdesmito gadu sākumā, viņi bija
viens no trijiem oficiālajiem Canon pārstāvjiem Latvijā: Inter–Rīgai bija 60%,
IB Servisam bija 30%, CRC bija 10% tirgus. Kopētājus tirgoja uz urrā, ar
tādiem uzcenojumiem, kas šobrīd sapņos nerādās. Īstenībā, ja tas viss tā būtu
turpinājies… tā vērtība. Vienīgais, ka tajā mirklī neviens nerunāja par tādam
summām vispār firmu pārdošanai… Ja man jāsaka, tad īstenībā es pirmo reizi
dzirdu, ka Inter–Rīga tika pārdota par tādu summu! Mans subjektīvais
viedoklis ir, ņemot vērā to, cik mēs saskārāmies ar īriem, es zinu, ka
grāmatvedība sūtīja tur kaut kādas atskaites regulāri viņiem, kaut kas tā tur
eksistēja, bet ņemot vērā to interesi, es subjektīvi šobrīd runāju, es domāju,
ka tā drīzāk bija tāda naudas atmazgāšana…
Jā, Mārtiņš Švāns „izkrīt” no šīs bažu un baiļu atmosfēras, kurā netrūkst
tikai viena – mājienu. Pat citkārt mutīgais Aivara Lemberga nedraugs –
miljonārs Jūlijs Krūmiņš zaudē parasto kategoriskumu: „Ja es šodien pateikšu
ka viņam nebija problēmas ar veselību, tas nozīmētu, ka Aivars viņu ir indējis.
Es negribu to teikt. Bet, bet, bet… kāds ir īstais variants, es nezinu. Nu, man
arī ir meita, un es arī meitai iedodu kaut kādus īpašumus, lai meita strādā pie
tiem. Jo es kā mērs nevaru iet iekšā un darboties – tas ir cietums, tā ir
korupcija. Tāpēc ir cilvēki, uzticami cilvēki.”
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Kā to saprast? Vai ekscentriskais miljonārs mums mēģina aplinkus pateikt,
ka patiesībā tā varētu būt bijusi Aivara Lemberga nauda, ko viņš legalizēšanai
uzticējis savam bijušajam kursa biedram? Jā, izrādās, tieši tā: „Saprotiet,
Lembergs nekur kā mērs nevarēja iet. Lejiņš viņam bija labs draugs, un bija
noruna, ka viņam maksā labu algu par to, ka viņš paraksta līgumus – to un to.
Kad viņam sākās problēmas ar veselību, viņš uzrakstīja sev testamentu. A
faktiski Lejiņš bija Lemberga sāns…”
Kāpēc mums ticēt cilvēkam, kurš pats klāt ar svecīti nav stāvējis, par kura
ilgstošajām naidīgajām attiecībām ar Ventspils mēru visi ir lietas kursā un kura
publiskie izteikumi joprojām tiek pārbaudīti kaut kur tiesībsargāšanas iestāžu
dzīlēs? Taču to pašu mums, izrādās, mēģina pateikt arī Ojārs Kehris – gan
izmisīgi mēģinot nevienu nesaukt vārdā: „Tas, ka tajā laikā viņš būtu
pārvaldījis kaut kādu viņa naudu, – tas ir zināms, un droši vien tā arī bija. Jūs
sakāt – legāli, nelegāli. Kad vēl bija Padomju Savienība, tur jau bija tā, ka tas,
kas no valsts nozagts, ir gandrīz vai svēta lieta. Šī domāšana ne tik ātri
veidojās. Jā, es domāju, ka viņš pārvaldīja, ņēma pārvaldīšanā.”
Un konkrētāk? „Uz kādiem nosacījumiem, to gan viņi tikai paši vien var
zināt. Es domāju, ka tas noteikti tā bija, ka viņš arī viņa uzdevumā tur pirka
un ieguldīja, pārvaldīja. Kas viņš noteikti nebija – tas, kurš nesaprot, ko viņam
liek parakstīt. Tas nekad viņš nevarēja būt. Taču tā naudiņa, ko toreiz varēja
nopelnīt kā pasniedzējs, tur neko nopietnu nevarēja nopelnīt.” Un mantojumā
atstātie miljoni? „Skaidrs, ka tā droši vien ļoti lielā mērā nebija viņa paša
nauda. Droši vien tā bija nauda, kas bija… Tanī laikā jau vienalga, vai
amatpersonu deklarācijas tika vai netika rakstītas, skaidrās naudas aprite bija
ļoti liela. Un par to nu gan man nav pārāk lielu šaubu, ka tā bija viņa nauda,
ka viņu attiecības uz to arī balstījās...”
Jau par pieckapeiku konkrētāks ir Druvis Skulte: „Tā ir mana versija – kad
nāca pirmās Krievijas naudas, ko nekādi Lembergs nekādi nevarēja legalizēt,
būdams pašvaldībā, un sākumā bišķi arī baidījās, tās tika tādā veidā laistas
cauri. Lejiņš bija tas kanāls. Domāju, ka ļoti daudzi tās shēmas izmanto. Ne
tik daudz caur sievām, radiem, mammām un tā, bet ir kāds bērnības draugs,
studiju draugs, ar kuru suns ir kopā apēsts. Es pat satiku Vitālu Ventspilī, viņš
gandrīz dzīvoja tur. Es pāris reizes pie Lemberga biju un gandrīz katru reizi
satiku Vitālu.”
Bet kāpēc tieši Vitāls Lejiņš kļuva par Ventspils mēra – uzņēmēja „kanālu”?
„Ja tev jāizvēlas, vai uzticēties kādam no tā Ventspils sešinieka, ja jāizvēlas –
uzticēties [nākamajam Ventspils naftas prezidentam Igoram] Skokam, ar ko
esi iepazinies divus gadus atpakaļ, no unīša paņēmis, vai studiju biedram, ar
kuru kopā kādas ziepes esi varbūt vārījis, izpalīdzējis… Ar kuru ir labs
kontakts, par kuru tu zini, ka viņš pateiks un vārdu turēs. Es ļoti normāli to
lietu saprotu. Tur, es domāju, netika nekas piespiests. Varbūt kādā brīdī Vitāls
saprata, negribēja, bet, kad esi spēlē iegājis, tad nevar pateikt, ka cipari par
lielu paliek, ka ir kaut kādas robežas…”
Jā, te nu acīmredzami sākas spekulācijas un fantāzijas, lai gan Vitāla
Lejiņa un Aivara Lemberga tiešām ļoti ciešajai saistībai tālajos padomju laikos
mēs vēl pieskarsimies. Taču saistībā ar Vitāla Lejiņa mantojumu netrūkst arī
vēl citu īpatnu faktu, kuri domas vedina tajā pašā virzienā: runa ir par jau
pieminēto Canon tehnikas uzņēmumu Inter–Rīga, kuru Aivaram Lembergam
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salīdzinoši ātri un izdevīgi izdodas pārdot kādai Lielbritānijā reģistrētai
kompānijai par 1,7 miljoniem dolāru.
Summa – ievērojama, un pats Ventspils mērs vienmēr ir akcentējis tās
adekvāto lielumu – piemēram, kādā atklātā vēstulē 2000. gadā Aivars
Lembergs īpaši norāda, ka pārdevis „visu šo biznesu, firmas ieņemto tirgus
nišu u. c. vērtības”, turklāt „par cenu, kas tika panākta, pusēm vienojoties, un
atbilst uzņēmuma vērtībai”, kurpretī masu informācijas līdzekļu dezinformācija
par šo darījumu „apzināti rada priekšstatu, ka esmu veicis fantastisku un
tāpēc fiktīvu darījumu”.
Vai šis darījums, kas oficiāli datēts ar 1998. gada decembri, tiešām ne par
kripatiņu nav fiktīvs? Pārdotās kompānijas darbinieki stāsta, ka trīs īri viņiem
tiešām esot parādīti ne vienreiz vien, arī turpmāk vismaz zināmu laiku viņiem
neesot radies priekšstats, ka patiesībā šādu ievērojamu summu
samaksājušajai kompānijai īstie īpašnieki varētu atrasties tepat Latvijā. Tiesa,
tā tas ir tikai līdz brīdim, kad par īpašnieku–britu oficiālo pārstāvi 1999. gada
beigās kļūst… 1975. gadā dzimušais Aivara Lemberga dēls Anrijs, kurš jau
vienpersoniski sāk lemt gan par kompānijas pamatkapitāla palielināšanu, gan
par dividenžu izmaksāšanu.
Šī nozīmēšana gan pilnībā atbilst iepriekš izlaistajam fragmentam Vitāla
Lejiņa mātes Irmas atteikšanās rakstā no dēla atstātajiem miljoniem, kas skan
skaidri un nepārprotami: „Es ticu, ka Vitāla atstātais mantojums ir drošās
rokās un ka Aivara Lemberga dēls Anrijs veidosies par Vitāla cienīgu cilvēku
un spējīgu viņa iesākto darbu turpinātāju. (..) Aivaram Lembergam un viņa
dēlam Anrijam novēlu veiksmi un panākumus, arī mazāk sūru dzīvi, kāda tā
bija Vitālam.”
Tātad – ar sirmās māmuliņas pēdējo vēlmi viss būtu kārtībā, bet vai šie
fakti kopumā neliek domāt, ka patiesībā jau Aivars Lembergs 1,7 miljonus
dolāru nopelnījis, uzņēmumu reāli pārdodot savam dēlam, faktiski – pašam
sev? Arī šis jautājums it kā paliek bez atbildes, jo tiesībsargāšanas iestādes
patiesos kompānijas Bureau Projects Ltd. īpašniekus vismaz oficiāli nemaz nav
mēģinājušas noskaidrot.
Taču ko nu prasīt tām. Gadi, kas seko pēc Vitāla Lejiņa mantojuma
saņemšanas, uzskatāmi parāda, cik ļoti nav taisnība Andra Šķēles preses
sekretāram, kurš pēc ziņu parādīšanās par mantojumu ironiski jautā –
interesanti, „kas nomirs šogad, lai Lemberga kungs gūtu kādu miljonu
nākamgad”: dīvainības, kas redzamas pat oficiālajās Ventspils mēra
amatpersonas deklarācijās un kuras šīs te iestādes sekmīgi ignorē, ir tiešām
brēcošas.
Lai tie nebūtu tukši vārdi, palūkosimies tikai uz dažām no šīm
deklarācijām: lai cik neinteresants daudziem šķistu šis uzskaitījums, te ir
Aivara Lemberga nākamo piecu gadu pēc mantojuma saņemšanas deklarāciju
būtiskākās sastāvdaļas, bez kuru salīdzināšanas nekādi secinājumi nesanāk –
tikai tukša runāšana.
1998. gads: nekustamie īpašumi – trīs zemes gabali un ēkas Rīgā un
Jūrmalā; darba alga u.tml. – Ls 83 tūkstoši; mantojums – Ls 125 tūkstoši,
USD 256 tūkstoši, DM 50 tūkstoši; uzkrājumi gada beigās – USD 260
tūkstoši, Ls 85 tūkstoši, DM 50 tūkstoši; vērtspapīri – 23 tūkstoši
privatizācijas sertifikātu un 18 tūkstoši kompensācijas sertifikātu, neliels
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Unibankas,

Ventspils naftas, Rīgas komercbankas akciju daudzums,
kapitāldaļas divās kompānijās.
1999. gads: trīs zemes gabali un ēkas Rīgā un Jūrmalā, zemes gabals
Ventspils rajonā; darba alga u.tml. – Ls 91 tūkstotis; mantoto kapitāldaļu
pārdošana – USD 1,7 miljoni; uzkrājumi gada beigās – USD 655
tūkstoši, Ls 183 tūkstoši, DM 50 tūkstoši; vērtspapīri – 120 tūkstoši
privatizācijas sertifikātu un 18 tūkstoši kompensācijas sertifikātu, neliels
Unibankas un Pirmās Latvijas komercbankas akciju daudzums, kapitāldaļas
divās kompānijās.
2000. gads: trīs zemes gabali un ēkas Rīgā un Jūrmalā, zemes gabals
Ventspils rajonā un dzīvoklis Ventspilī; darba alga u.tml. – Ls 100 tūkstoši;
vērtspapīru nodošana trastā – Ls 299 tūkstoši; aizdevuma atgūšana – Ls 36
tūkstoši; uzkrājumi gada beigās – USD 174 tūkstoši, Ls 526 tūkstoši;
vērtspapīri – 20 tūkstoši privatizācijas sertifikātu un 20 tūkstoši kompensācijas
sertifikātu, kapitāldaļas trīs kompānijās.
2001. gads: četri zemes gabali un ēkas Rīgā un Jūrmalā, dzīvoklis
Ventspilī, kā arī „zemes gabali un būves Ventspils rajonā”; darba alga u.tml. –
Ls 248 tūkstoši; ienākumi no noguldījumiem un depozītiem – Ls 12 tūkstoši;
aizņēmumi – USD 1,5 miljoni; uzkrājumi un līdzekļi trastā gada beigās –
USD 193 tūkstoši, Ls 3,56 miljoni; vērtspapīri – 20 tūkstoši privatizācijas
sertifikātu un 19 tūkstoši kompensācijas sertifikātu, kapitāldaļas un akcijas
astoņās kompānijās.
2002. gads: četri zemes gabali un ēkas Rīgā un Jūrmalā, dzīvoklis
Ventspilī, kā arī 14 zemes gabali un būves Ventspils rajonā; darba alga u.tml.
– Ls 224 tūkstoši; ienākumi no noguldījumiem, depozītiem, kapitāldaļām,
nomas maksas – Ls 2,38 miljoni; aizdevumi – USD 260 tūkstoši, Ls 20
tūkstoši; uzkrājumi un līdzekļi trastā gada beigās – USD 3,78 miljoni,
Ls 675 tūkstoši; vērtspapīri – 20 tūkstoši privatizācijas sertifikātu un 19
tūkstoši kompensācijas sertifikātu, kapitāldaļas un akcijas astoņās kompānijās.
Kas tad no šī uzskaitījuma izriet? Pirmām kārtām jau acīs duras dažādi
sīkumi – tiek minēti atdoti aizdevumi, kuri gadu iepriekš vispār nav deklarēti,
un ienākumi no trastā nodotiem īpašumiem, vērtspapīriem vai līdzekļiem, kuri
tāpat pirms gada nav pastāvējuši. Taču jau interesantāks ir tāpat deklarāciju
uzrādītais Ventspils mēra talants atrast unikāli rentablus vērtspapīrus.
Aritmētika ir vienkārša: 1998. gada beigās A. Lemberga uzkrājumi ir
nedaudz virs 250 tūkstošiem latu, savukārt 1999. gadā viņš kapitāldaļas
mantotajā kopētāju firmā pārdod par 1,7 miljoniem dolāru un nopelna vēl 91
tūkstoti latu.
Tātad, pat ja pieņem, ka Ventspils mērs pārtiek no zila gaisa, 1999. gada
beigās viņam nekādi nevar būt vairāk kā 1,36 miljoni latu. Savukārt nākamā
gada beigās viņš kā uzkrājumus deklarē aptuveni 630 tūkstošus latu.
Tā kā citi īpašumi faktiski nemainās, tas nozīmē, ka trastā nodoto
vērtspapīru iegādei nevar būt iztērēti vairāk kā 700 tūkstoši latu (ar
nosacījumu, ka Ventspils mērs joprojām ēd tikai uz citu rēķina un pārvietojas
tikai dienesta auto). Un vienalga – no šiem 700 tūkstošiem atdeve jau pirmajā
gadā ir 299 tūkstoši latu.
Te nu var iesaukties – pasakiet, lūdzu, kur var dabūt šādus vērtspapīrus
(ja, protams, neskaita ieguldījumus kādā solīdā Kolumbijas kartelī vai līdzīgā
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biznesā). Taču teorētiski arī tas ir iespējams – nu, paveicās cilvēkam, ko lai
dara Bet tālāk – vēl labāk: 2001. gada beigās Ventspils mēra uzkrājumi
pieaug vēl fantastiskāk.
Kādā veidā? Aivara Lemberga oficiālie ienākumi taču ir tikai 248 tūkstoši
latu, dividendes nav saņemtas vispār, bet ienākumi no noguldījumiem un
depozītiem ir Ls 12 tūkstoši plus vēl 36 tūkstošus latu liels atgūtais aizņēmums
(kurš, kā minēts, ne gadu iepriekš, ne šajā deklarācijā netiek norādīts kā
izsniegts).
Taču vienalga – no 630 tūkstošiem latu 2000. gada beigās Ventspils mēra
uzkrājumi 2001. gada beigās sasniedz jau 2,75 miljonus latu (neskaitot
aizņēmumu). Kā to iespējams izdarīt, turklāt vēl iegādājoties neuzrādītu
daudzumu nekustamo īpašumu Ventspils pusē un kapitāldaļas vēl piecās
kompānijās?
Atbildes nav – bet tas jau nenozīmē, ka šādu dīvainību dēļ Aivaram
Lembergam draudētu kādas nepatikšanas no tiesībsargāšanas iestāžu puses:
cik zināms, tās šīs deklarācijas un to dīvainības jau ir pārbaudījušas – un neko
pretdabisku nav atradušas. Un tieši tāpat, ja vien Vitāls Lejiņš kaut kur nav
atstājis dienasgrāmatu vai nelielu atzīšanos, nekas reāli neapdraud Ventspils
mēra versiju par milzīgo un pilnīgi negaidīto mantojumu, kas ļāvis viņam tik
strauji uzlabot savu deklarācijās uzrādāmo mantisko stāvokli.
Tiesa, viss aprakstītais netiešo pierādījumu kopums nez vai var likt izdarīt
citu secinājumu kā – nu, bet protams, ka Vitāls Lejiņš ir bijis tikai piesegs,
uzticības persona, kas pārraudzījusi patiesā īpašnieka finanšu līdzekļus un
izvietojusi tos atbilstoši saimnieka norādījumiem. Taču – tas ir tikai un vienīgi
pieņēmums, turklāt loģisks ir jautājums: piedodiet, bet no kurienes Ventspils
mēram ap 1993.–1995. gadu varēja būt tāda nauda?
Jautājums loģisks. Galu galā, kad Aivara Lemberga vēlākais niknākais
ienaidnieks – laikraksts Diena – 1994. gada beigās veic aptauju par Latvijas
bagātākajiem cilvēkiem, tiek nosaukti Aleksandrs Lavents, Valērijs Kargins,
Viktors Krasovickis, Ņina Kondratjeva, Vladimirs Komogorcevs, Vladimirs
Ļeskovs, Ainārs Gulbis, Raimonds Gerkens, Gunārs Ķirsons, Alberts Kauls,
Ēriks Kaža, Vilis Krištopans, pat Joahims Zīgerists. Tikai pašās beigās ir sīka
piezīmīte: „Jāpiemin dažu aptaujāto ieskats, ka īsta nauda Latvijā iet tikai caur
Ventspili – ar nepārprotamu mājienu Aivara Lemberga virzienā.”
Izrādās – ne visu par tolaik patiesībā notiekošo varēja zināt laikraksts
Diena (kurš tolaik vēl ar Ventspils mēru nekaroja, bet dēvēja viņu par
ambiciozu un enerģisku pilsētas saimnieku), ieņēmumu dienesti un sabiedrība
kopumā. Nauda varēja būt un reāli bija – milzīga nauda. Milzīga gan
mūsdienām, gan jo īpaši tiem laikiem. Un pretēji izplatītākajām leģendām –
pēc visa spriežot, nopelnīta nevis tajā Ventspils naftas un citu
tranzītuzņēmumu privatizācijā, kas bijusi mūsu visu acu priekšā, bet nedaudz
citādi. Par to – nākamajās nodaļās.
III. Cīņa par vienoto tranzīta koridoru
Tā tik ir viena milzīga jezga, kas turpinās līdz pat 1993. gada beigām, bet
sākas augustā – brīdī, kad akciju sabiedrība Software House Rīga izsaka
oficiālu vēlmi uz gadu pārņemt nomā valsts naftas un naftas produktu
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eksporta piegādes uzņēmumu Ventspils nafta, papildus līdzšinējiem
atskaitījumiem par naftas un naftas produktu pārkraušanu valsts budžetā
samaksājot vēl 12 miljonus ASV dolāru kā nomas naudu.
Ventspils nafta tobrīd vēl ir valsts vislielākais nodokļu maksātājs, Aināram
Gulbim, Mārim Forstam un citiem mazākpazīstamiem uzņēmējiem piederošā
SWH Rīga – vismaz šķietami spēku pilnbriedā un viens no Latvijas
vislielākajiem privātholdingiem ar interesēm vai visās ekonomikas jomās, bet
valsts pārvaldes brieduma līmenis dod atsevišķām amatpersonām ar valsts
īpašumu rīkoties gandrīz brīvi, neuzliekot gandrīz nekādu atbildību arī par
acīmredzami patvaļīgām izdarībām.
Tobrīd visiem atmiņā vēl ir pavisam nesens atgadījums tieši no tik
ienesīgās naftas tranzīta jomas: 1992. gada decembrī Maskavā Latvijas
toreizējais rūpniecības un enerģētikas ministrs Aivars Millers parakstījis
nodomu protokolu par akciju sabiedrības LaSaM izveidošanu Latvijā esošā
naftas vada pārvaldīšanai, 41% akciju paredzot Latvijas valstij, 49% –
Krievijai, pa 5% – uzņēmumiem LatWestEast un tai pašai SWH Rīga.
Ministra nodomi izskatās visnotaļ cēli – tobrīd, pateicoties Latvijas valdības
(precīzāk, tā paša Aivara Millera) 1992. gada oktobra vienpusējam lēmumam
pārņemt trubu Latvijas valsts īpašumā, dīzeļdegvielas vads stāv tukšs jau
apmēram trīs mēnešus, neļaujot Ventspils naftai – un tātad valstij – ik mēnesi
nopelnīt, pēc toreizējiem aprēķiniem, 5–6 miljonus dolāru.
Ir tikai pāris nelielas detaļas – vismaz toreizējais valdības vadītājs Ivars
Godmanis kategoriski paziņo, ka Aivaram Milleram šādu pilnvaru nav bijis,
turklāt izrādās, ka patiesībā gabaliņš no LatWestEast pieder Krievijai – un
tādējādi lielo kaimiņu īpašumā slēptā veidā faktiski būtu nonākusi trubas
kontrolpakete.
Un ar ko šis incidents beidzas? Ar labu mācību nākamajiem „spēkiem”,
kam ienāktu prātā uz savu galvu risināt naftas tranzīta jautājumus – ne ar ko:
nodomu protokolu neviens neanulē, pamazām visi vadošie politiskie spēki
piekrīt, ka varbūt jau šis risinājums nemaz nav tik slikts, pat Aivars Millers
savā grīļīgajā ministra krēslā tomēr paliek.
Tikai atsevišķi īpaši uzstājīgi indivīdi pāris reizes uzdod jautājumu, kāpēc
gan trubas saimnieku vidū nez no kurienes parādījušās privātkompānijas,
kuras taču nav neko ne privatizējušas (oficiālā lielā privatizācija tolaik vēl nav
sākusies), ne pirkušas. Un tos laikus brīnišķi raksturo fakts, ka pilnīgi pietiek
ar Millera un Co. atbildi – kompānijām ir labi sakari Maskavā, tā ka gabaliņu
no pīrāga tās ir pelnījušas.
Protams, apetīte aug ēdot. Tā nu, atminoties šo pirmo darījumu, kurš gan
īstus augļus tobrīd nenes (izrādās, ka patiesībā Krievija kategoriski iebilst pret
privātuzņēmumu iesaistīšanu starpvalstu darījumā), SWH Rīga acīmredzami
nospriež – kāpēc gan nemēģināt, it īpaši, ja izdošanās iespēja ir tikpat augsta
kā amatpersonu „sakārtotības” pakāpe, bet nebūt ne tik veiksmīgā koncerna
nepieciešamība pēc šāda finanšu avota – patiesībā milzīga.
No pirmā acu uzmetiena šķiet – šo prihvatizācijas mēģinājumu (jo būtībā
jau nomas līguma noslēgšana nozīmētu, ka SWH Rīga tādā vai citādā veidā uz
visiem laikiem – nu, vismaz līdz pārdošanai – paliktu Ventspils naftas
saimniece) izjauc masu mediji un konkrēti laikraksts Diena: pienāk brīdis, kad
pat Ainārs Gulbis neiztur un sāk apvainot avīzi kampaņošanā.
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Kampaņošana vai ne, taču prese tiešām nedēļu pēc nedēļas patur šo
notikumu uzmanības centrā, fiksējot amatpersonu izlocīšanos, viedokļu maiņu
un aizkulišu lēmumu pieņemšanas shēmas. Valsts neizlēmību un redzējuma
trūkumu uzskatāmi parāda toreizējā valsts īpašuma valsts ministra Edmunda
Krastiņa izteikums – viņš domājot, ka privātais kapitāls darbojas visefektīvāk…
un viss. (Starp citu, tagad viņš par šo tēmu labi saprotamu iemeslu dēļ
kategoriski atsakās runāt.)
Soli pa solim izrādās, ka patiesībā lēmumam būtu pieticis ar toreizējā
Ventspils naftas direktora Jāņa Blaževiča parakstu, bet tas nav saņemts. SWH
mersedesi pie ministriju mājas Vecrīgā sāk stāvēt līdz vēlām vakara stundām
– un arī tas patiesībā ir labi saprotams: galu galā arī līgums par tā paša
LaSaM izveidošanu (protams, neaizmirstot pa 5% šajā pagaidām vēl nevis
trubas īpašniekā, bet tikai apsaimniekotājā piešķirt abām privātkompānijām) ir
ticis parakstīts tā paša 1993. gada 5. janvāra… naktī, – kāpēc lai ar Ventspils
naftas iznomāšanu būtu citādi?
Pamazām kļūst skaidrāks vismaz šķietamo lēmumpieņēmēju loks: Finanšu
un Ekonomikas ministrija, kuras tolaik vada attiecīgi Uldis Osis un Ojārs
Kehris, valsta jautājumu kā karstu kartupeli, līdz beidzot galvenie formālie
lēmēji izrādās Ekonomikas ministrijas valsts sekretāre Aina Bataraga un Uldis
Osis, kurš vienlaikus ar finanšu ministra amatu ieņem arī Ventspils naftas
padomes priekšsēdētāja posteni.
Jautājums tikmēr tiek vilkts un vilkts, un vilkts – protams, pieminot valsts
intereses. Novembra sākumā Ventspils naftas padome lemj un lemj – un
neizlemj. SWH, kā pieprasīts, līdz 22. novembrim iesniedz papildu
priekšlikumus Ventspils naftas iznomāšanai. Taču pa to laiku ministriju darba
grupas tomēr kaut kā izmocījusi atzinumu, ka SWH priekšlikums neatbilst
valsts interesēm, un novembra beigās tomēr tiek nolemts Ventspils naftu
neiznomāt.
Valsts līdz ar to ir uzvarētāja un ieguvēja lomā? Šķiet, ka jā – vismaz
tobrīd noteikti. Lūk, ko tagad par notikušo saka toreizējais SWH juridiskais
viceprezidents Aivars Borovkovs – tas pats, kuram tik ļoti negribējās pieminēt
Vitālu Lejiņu. Arī tagad uz vistiešākajiem jautājumiem viņš skaidras atbildes
nedod – taču tas tāpat ir pietiekami daiļrunīgi.
– Jūs bijāt tas, kas kārtoja visus juridiskos jautājumus?
– Jā.
– Un no juridiskās puses...
– Viss bija okei.
– Tas būtu absolūti likumīgs darījums?
– Kāpēc nē? Tā bija izteikta oferte… Ap to laiku parādījās visādas
diskusijas ap šo lietu, ko es, protams, neatceros.
– Kas to nobremzēja? Kas nepieļāva šo te iznomāšanu?
– Nekad viens cilvēks neko neizlemj. Parasti nolemj cilvēku grupas, un es
domāju, ka SWH tajā brīdī ar to, kā sāka augt un cik lielu svaru ieguva, palika
par lielu, par lielu Latvijā. Un, protams, ja tā firma būtu attīstījusies tā, kā tas
sākumā tika iecerēts, tad tas patiešām būtu tāds vērā ņemams lielums, ne
tikai Latvijas vai Baltijas, bet arī Austrumeiropas mērogā.
– Kāpēc neattīstījās?
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– Tas ir līdzīgi kā Gorbačova perestroika. Viņš to procesu sāka, bet viņš un
viņa komanda nebija gatavi tam procesam. Tāpatās arī ar SWH bija, kas tik
īsā laikā izveidojās par tik milzīgu organismu, ka tie cilvēki, kuri bija
uzņēmuma vadībā, psiholoģiski nebija tam gatavi – vadīt šādu uzņēmumu.
Tas ir mans uzskats. Jo tādam uzņēmumam ir jāaug kā tādai piramīdai, kur
vadība visu laiku iet uz augšu, bet mūsu gadījumā bija tā, ka tie sāni sāka
apbērt vadību. Un tas uzņēmums, tā pati māte, to cilvēku bija tik ārkārtīgi
daudz ap to uzņēmumu, tie tūkstoši, ka pirmkārt, parādījās iespēja vienkārši
izlaupīt, otrkārt, sākās dažādi separātkontakti, kas bija pretrunā ar firmas
virzību, un tas viss, protams, vājina. Jo potenciāls jau tai firmai bija vienkārši
fantastisks...
– Bet kāpēc neizdevās izveidot to piramīdu?
– Es jau jums pateicu!
– Tikai psiholoģiskā negatavība?
– Cilvēki vienkārši nebija gatavi tādam rezultātam.
– Viņi nebija gatavi kam? Nebija gatavi dalīties ar varu?
– Nebija gatavi vadīt šādu struktūru. Šajā jēdzienā ietilpst ļoti daudzas
lietas.
– Piemēram?
– Strukturēti darboties, tas pats, ko jūs teicāt, dalīties ar varu, globāli
kontekstā redzēt kaut kādas lietas. Un paralēli, protams, augošā un rijīgā
politiskā masa parādījās blakām ar savu apetīti.
– Jā?
– Jā! Un viņa joprojām ir. Ko tad jūs uzskatāt – ka tajā politiskajā elitē
eņģeļi sēž?
– Tiešām var tikai ar kukuļiem kaut ko dabūt uz priekšu?
– Nav runa par kukuļiem. Nav jau runa tikai par kukuļiem, kaut gan tas
SWH laiks jau ar’ izcēlās ar tādām ārkārtīgi daudzām negodprātīgām lietām.
Kaut vai tādā veidā, ka kaut kādiem klerkiem vajadzēja tur nezin ko, lai
notiktu kaut kādas pozitīvas lietas.
– Piemēram, ko?
– Bez „piemēram”... Bet... manas politiskās ilūzijas sabruka tanī brīdī, kad
notika pirmās Saeimas velēšanas atjaunotajā neatkarīgajā Latvijas Republikā,
un droši vien atsevišķu SWH cilvēku kļūda bija tā, ka izdomāja – šo visu
veidojamo Saeimu var nopirkt. Un tā kļūda bija tajā – tas, ka cilvēki paņem
naudu, nenozīmē, ka viņi izpilda, izdara to pakalpojumu, par ko viņi ir
saņēmuši naudu. Nu, lūk, tas tā – pēc definīcijas.
– Kāpēc vispār radās ideja, ka vajag to Ventspils naftu ņemt
nomā?
– Jautājiet Gulbim. Tā bija viena no projekta sastāvdaļām.
– Tas nebija tas, uz ko viss balstījās?
– Protams, tas bija viens no projektiem. Viens no daudziem, daudziem
projektiem. Un nebūt ne lielākais.
– Kas bija lielākais?
– ...
– Nu, bet, ņemot vērā, kas mums tagad ir sarakstīts
likumdošanā… Bet toreiz jau bija tāds diezgan liels haoss, ne?
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– Nu, bet pagaidiet, jūs tagad izsakāt apgalvojumu. Ko jūs gribat – lai es
jums saku – nē vai piekrītu?
– Vai mans apgalvojums atbilst patiesībai?
– Es domāju, ka viņš nav pamatots ar faktiem.
– Bija viss kārtībā ar likumdošanu?
– Es nesaku, ka viss bija kārtībā, bet jūsu apgalvojums nav pamatots ar
faktiem.
Ārkārtīgi daudzas lietas veidojās no nulles, un, tā pieklājīgi izsakoties,
politiskie tūdaliņi sāka vizināties apkārt pa pasauli, no paviršām sarunām kaut
kur tajās vietās, kur viņi bija bijuši, katrs atveda uz šejieni kaut kādas
drupačas. Un – šo domu es esmu jau pirms gadiem desmit izteicis – var
atvest perfektu franču vīnu, persiešu tepiķi un japāņu diodi, bet, saliekot
kopā, tas var arī nestrādāt. Lūk. Un tā tas arī notikās.
Rakstīt par kaut kādu Ventspils naftu droši vien ir interesanti, bet manā
skatījumā tas ir tikpat nozīmīgi kā aprakstīt kāda valstsvīra iesnas 1992. gadā.
Tas nav nozīmīgi. Ja skatās ar atskatu uz to laiku, tad ir būtiski saprast, kurā
brīdī tad noslīka šī te nacionālās atjaunotās valsts ideja un kurā brīdī Latvijas
valstij politika kļuva par ļoti labi apmaksātu biznesu, kurā brīdī Latvijas politiķi
par naudu sāka pārdot savu valsti.
Uz šī te konteksta tāda Ventspils nafta... Latvijas pusē tāds interešu
objekts ir Ventspils nafta, kas ir veiksmīgi noprihvatizēta, Lietuvas pusē ir
Mažeiķu nafta, kas ir veiksmīgi izandelēta, es atvainojos, Klaipēdas nafta,
pārteicos.
– Bet taču arī SW H priekšlikums paredzēja prihvatizēšanu .
– Jā, protams, protams, nenoliedzami. Es to absolūti nenoliedzu.
– Ar ko SW H būtu bijis labāks par tiem, kas ir pašlaik?
– Es nesaku, es to neesmu teicis.
– Vienkārši miljoni birtu citā virzienā, citā kabatā?
– Es to neesmu teicis, ka labāk vai sliktāk. Es pat domāju, ka tagad ir
labāk.
– Kādā ziņā?
– Es pieļauju, jā, ja SWH būtu izdevies tādu Ventspils naftu paņemt, vēl
vairāk – tādai struktūrai kā Recept Holding, kas krievu publikai labāk zināma,
es šaubos, vai Ventspils būtu vispārtikušākā pilsēta Latvijā. Es par to ļoti
šaubos.
– Tie dokumenti, kas saistās ar Ventspils naftas ņemšanu nomā, –
tie visi tapa jūsu vadībā?
– Nu, tas nav gluži tā pareizi, jo tās juridiskās lietas tajā brīdī jau kārtoja
cits cilvēks, es it kā biju tas juridiskais viceprezidents, bet es, protams, ar
juristu ikdienas darbu nenodarbojos.
– Bet tās juridiskās idejas nāca no jums?
– Ne tikai.
– Bet kurš bija tas līmenis, kas nostopēja to darījumu? Kur bija
tas posms, kurā neļāva tālāk šim darījumam virzīties?
– Kuram darījumam?
– Ventspils naftas nomai.
– Tas jums jālasa deviņdesmit trešā gada nogales avīzes, tur viss ir ļoti
precīzi aprakstīts…
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Tā, lūk – avīzēs viss esot uzrakstīts. Un rakstīts tur stāv gan tas, ka SWH
vērienīgais prihvatizācijas darījums neizdevās, gan tas, ka arī pašam
koncernam tā līdzšinējā izskatā pēc pāris gadiem pienāca beigas, gan tas, ka
amatpersonas šoreiz nostājās valsts interešu sardzē, un valsts uzvarēja.
Vai tiešām tā bija? It īpaši ar visām amatpersonām – arī tām, kuras preses
uzmanības lokā nonāca tikai garāmejot? Un vai tiešām mediji bija tie, kas
panāca SWH projekta krahu? Pie šiem notikumiem un šiem jautājumiem mēs
vēl atgriezīsimies, taču sākumā jāpabeidz Ventspils naftas privatizēšanas sāga.
Pēc SWH projekta beigām ilgi un gari tiek runāts par jauna kopuzņēmuma
veidošanu, kurā jau ietilptu naftas produktu un naftas vads un kas varētu
līdzēt īpašumattiecību sakārtošanai ar Krieviju. Un, lai gan 1993. gada beigās
Krievija jau skaidri un gaiši pasaka, ka tai patiesībā ir iebildumi pret SWH un
LatWestEast piesaistīšanu iespējamajā naftas vada apsaimniekošanas
kopuzņēmumā, un pati no LaSaM vienkārši izstājas, Latvijas valdības vīri tā arī
nenoskaidrotu iemeslu dēļ paliek pie sava.
Vēl vairāk – jau pieminētais Edmunds Krastiņš (tāpat apgalvojot, ka
svarīgākais esot trubas darbības atjaunošana, kas nedaudz vēlāk tiešām kļūst
par faktu) 1994. gada martā paraksta Finansu ministrijas rīkojumu, ar kuru
LaSaM – Latviju pārstāvošajā uzņēmumā, kuram kopā ar Krieviju līdz šim
naftas un naftas produktu vads bija tikai jāekspluatē, – jau tiek ieguldīts viss
naftas vads kopā ar infrastruktūru, to novērtējot par smieklīgiem 70,9
miljoniem latu.
Edmunda Krastiņa rīkojums nekādu pavasari gan neatnes un faktiski tā arī
netiek īstenots. Taču pēc tam jau tiek dibināta „īstā” pašas trubas kompānija
SIA LatRosTrans: tajā 34% pieder Krievijai, bet 66% – tam pašam LaSaM,
kurā pa 5% akciju paliek SWH un LatWestEast, dodot iespēju tām – vai to
pēcnācējām – saglabāt iespējamās Ventspils naftas privatizācijas durvīs
iebāztu kāju.
Tiesa, jau mūsu dienās parādās pilnīgi cits šo notikumu traktējums:
nodibinot LatRosTrans un Latvijas valstij tajā uzticot pārstāvēt LaSaM, nekāda
truba LaSaM vēl nepieder, turklāt arī Edmunda Krastiņa rīkojums par trubas
ieguldīšanu LaSaM netiek pildīts, jo tiek pieņemti jauni Ministru kabineta
noteikumi, kuri valsts mantu privātā (kaut daļēji) kompānijā vairs neļauj
ieguldīt tik viegli.
LaSaM gan aktīvi rīko akcionāru sapulces, mēģinot tikt pie trubas, taču
Uzņēmumu reģistrs tikpat centīgi šos dokumentus met atpakaļ, un LaSaM
vēlmes piepildās tikai brīdī, kad Edmunds Krastiņš attiecīgus dokumentus
pastumj uz parakstu (tā nu šo notikumu traktētāji apgalvo) tikko Ministru
prezidenta postenī nonākušajam Andrim Šķēlem, – tad nu beidzot
prihvatizēšanas vilcieniņš pamazām iekustas.
Jebkurā gadījumā pašas SWH un LatWestEast to tā īsti vairs nespēj
izmantot un savas akcijas nemaz neizpērk – abām nav ziedu laiki, turklāt
interesanti, ka dažus mēnešus pirms Ventspils naftas iekļaušanas
privatizējamo uzņēmumu sarakstā tiek arī uzspridzināts LatWestEast
viceprezidents Sergejs Generalovs. Droši vien – sagadīšanās…
Taču kāja privatizācijas durvīs paliek, jautājums tikai – kas un kādā veidā
to var izmantot. Situācija kļūst skaidrāka, kad Ventspils naftas padomes
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priekšsēdētājs Uldis Osis nāk klajā ar garumgariem skaidrojumiem, cik svarīga
Latvijai būtu vienota naftas tranzītkoridora izveide un vienas spēcīgas
struktūras radīšana, tā palielinot Latvijas kā tranzītvalsts iespējas.
Kā pamanīsiet, arī turpmākajos gados Latvijas kā tranzītvalsts iespēju
palielināšana tiek minēta, kad vien kādam ir nepieciešams ko nostrādāt
tranzīta – un pirmām kārtām tieši naftas un naftas produktu tranzīta – jomā.
Šo tradīciju aizsāk tieši Uldis Osis – atzīstamajam mērķim ir klāt piekabināta
ideja par Latvijas nacionālās naftas kompānijas, vēlāk – vienotā naftas
koncerna izveidi.
Pirmajā mirklī šķiet, ka tie ir tikai vārdi, jo nekādas redzamas darbības
Ulda Oša paziņojumiem neseko. Taču aizkulisēs process, izrādās, noris pilnā
sparā – jau 1995. gada jūlijā, tieši banku krīzes seku kulminācijas brīdī
parādās ziņas, ka valdība varētu lemt par Ventspils naftas privatizāciju,
pievienojot tai arī LaSaM un izveidojot to pašu vienoto naftas koncernu.
Tobrīd gan vēl runa ir par uzņēmumu, kurā 51% noteikti paliktu valstij un
kura galvenā priekšrocība būtu tā, ka tas pats varētu gan noteikt
pārkraušanas tarifus, kuri līdz tam ar lielu ļembastu un kavēšanos tiek
apstiprināti valdībā, gan daudz efektīvāk (protams, lielāku valsts ieņēmumu
vārda) lemt par citiem operatīvajiem jautājumiem.
Jau 1995. gada vasarā tiek izstrādāta koncepcija, ka par LaSaM valsts
akciju daļas turētāju apvienojoties varētu kļūt Ventspils nafta, un šajā brīdī,
protams, līdz tam ne pārāk nozīmīgo LaSaM 10% privāto akciju vērtība strauji
pieaug – nu, vismaz to acīs, kuri zina, kāds Ventspils naftas privatizācijas
variants tiks pieņemts un ka priekšroka privatizācijā, protams, būs jau
esošajiem akcionāriem.
Kuri ir šie zinātāji? Protams, varbūt tā ir tikai sakritība, taču tieši 1995.
gadā par LaSaM privāto desmit procentu akciju īpašnieku kļūst gada nogalē
izveidotā akciju sabiedrība Latvijas Naftas tranzīts, kurā savukārt apvienojies
vesels redzamu (un daļēji nezināmu īpašnieku ofšoriem piederošu) uzņēmumu
bariņš – laikā, kad pienāk īstais Ventspils naftas privatizēšanas brīdis, tās
akcionāres ir AS Ventbunkers, kam pieder gandrīz puse akciju (48,43%, no
kurām gan 13,56% ir īpatnās uzrādītāja akcijas), SIA Ventrans Rīga, Skonto
nafta, LatWestEast, Puses un Man–Tess. Ar vārdu sakot, šeit tādā vai citādā
formā ir pārstāvēti faktiski visi privātā naftas tranzīta dūži.
Un tad – jā, tad process tiešām sāk virzīties uz priekšu. Tiesa, pat
ministriju pārstāvjiem ir pietiekami daudz iebildumi pret vienotā koncerna
ideju – īpaši skarbs ir toreizējais Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Andris
Staris, kurš tā paša 1995. gada augustā Satiksmes ministrijai pauž, ka „šis
Latvijas Republikai ekonomiski tik nozīmīgais jautājums nav pietiekošā mērā
sagatavots un projekts pagaidām nevar tikt izskatīts Ministru kabinetā galīgā
lēmuma pieņemšanai”.
Turklāt arī argumentu ir pietiekami: „Nav skaidrs, kāda vispār ir jēga šai
manipulācijai ar akciju sabiedrības LaSaM akcijām, nav arī saprotams, kāpēc
tik svarīgus dokumentus jāizskata un jāpieņem tādā steigā (projektu
Satiksmes ministrija izskatījusi š.g. 9. augustā, pieprasot atzinumu līdz š.g. 11.
augustam).
Ne projekts, ne paskaidrojuma raksts nevieš skaidrību sekojošos svarīgos
jautājumo: kāds ir ekonomiskais pamatojums LaSaM akciju nodošanai valsts
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akcju sabiedrībai Ventspils nafta, kādas praksē domāts veidot ekonomiskās
attiecības starp abām sabiedrībām, kāpēc tieši nosauktās 11 personas ir
izraudzītas par Ventspils naftas valsts pilnvarniekiem – vai tiem ir bijusi
alternatīva (konkurss u.tml.).
Bažas rada arī tas apstāklis, ka plānotā darbība ar akciju nodošanu notiek
laikā, kad prokuratūrā un Iekšlietu ministrijā izskatīšanā ir materiāli par akciju
sabiedrības Ventspils nafta darbību.”
Jā, varbūt tobrīd Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram tiešām nav skaidrs,
„kāda vispār ir jēga šai manipulācijai”, - taču ar laiku tas vairs nerada nekādas
šaubas. 1996. gada februārī tiek paziņots, ka Andra Šķēles valdības
privatizējamo uzņēmumu sarakstā tiešām ir iekļauta Ventspils nafta, divus
mēnešus vēlāk LaSaM un Ventspils naftas valsts pilnvarnieki jau ir
apstiprinājuši uzņēmumu apvienošanos, bet vēl pēc gada – 1997. gada 1.
aprīlī Privatizācijas aģentūras valde apstiprina Ventspils naftas privatizācijas
pamatnostādnes.
Zīmīgi, ka tieši dienu vēlāk Privatizācijas aģentūra paraksta Latvijas gāzes
akciju
pārdošanas
līgumu
stratēģiskajiem
investoriem
Ruhrgas,
PreussenElektra un Gazprom. Savukārt attiecībā uz Ventspils naftu iespējama
stratēģisko investoru piesaistīšana netiek pat pieminēta – neraugoties uz to,
ka jau 1996. gada vidū Privatizācijas aģentūra saņēmusi jau četrus Ventspils
naftas privatizācijas priekšlikumus un ka tā paša gada beigās Krievijas naftas
kompānijas Lukoil visaugstākā vadība ir ieradusies Latvijā un paziņojusi
pietiekami skaidri – tā nopietni domājot par Ventspils naftas privatizāciju.
Taču, kamēr Lukoil vadītāji izsaka kaut kādus priekšlikumus, Latvijā viss
jau ir skaidrs: Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors Jānis Naglis 1997.
gada 1. maijā paziņo īsi – lai nodrošinātu Ventspils naftas turpmāku sekmīgu
attīstību, uzņēmumam nav nepieciešams piesaistīt stratēģiskos investorus.
Vienkārši – nav nepieciešams, un viss. Bez diskusijas. Tāpat viss būšot labi.
Pat vēlāk tik bieži pieminētā „Ventspils grupējuma” pārstāvis Jānis
Blaževičs, kurš, kā izrādās, vada pēdējos mēnešus Ventspils naftas prezidenta
postenī, gan tāpat apgalvo, ka kapitāla piesaiste būšot aktuāla tikai tad, kad
tikšot izlemts par papildu naftas vada celtniecību, kas varētu dubultot naftas
plūsmu caur Ventspili, tomēr arī ieminas par to, ka „nekādā gadījumā
nevajadzētu pieļaut, ka kādam no privātajiem akcionāriem pieder vairāk akciju
nekā valstij, un valstij vienmēr vajadzētu saglabāt kontroli pār vismaz 25%
Ventspils naftas akciju”.
Valsts šajos vārdos īsti neieklausās, un apstiprinātais privatizācijas modelis
pilnībā apstiprina versiju par kājas ielikšanu privatizācijas durvīs: Latvijas
Naftas tranzītam tiek dota iespēja iegādāties valstij piederošās LaSaM akcijas
par it kā baisu naudu – 72,48 miljoniem latu, no kuriem turklāt mazvērtīgajos
sertifikātos var maksāt tikai 45%, bet pārējie 55% jāsamaksā naudā piecu
gadu laikā.
Šī summa, par kuru kompāniju apvienošanas procesā Latvijas Naftas
tranzīts reāli tiek pie 37% Ventspils naftas akciju (kuras jau dod kontroli arī
pār LatRosTrans īpašumā esošo trubu), tiek pamatota ar auditoru
vērtējumiem, turklāt izsauc skaļas publikai domātus privatizētāju vaimanas –
tie nudien nezinot, kā varēšot samaksāt tik milzīgu naudu.
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Tiesa, vienlaikus gan Latvijas Naftas tranzīts jau klusāk nekavējoties ķeras
pie saimniekošanas – jau 1997. gada oktobra beigās jaunajā Ventspils naftas
padomē par priekšsēdētāju kļūst Latvijas Naftas tranzīta un kompānijas Puses
prezidents Mamerts Vaivads, par prezidentu – Igors Skoks, savukārt padomē
tiek iekļauti arī mums jau labi zināmie nelaiķu anonīmo seifu apsekošanas
speciālisti Gints Laiviņš–Laivenieks un Zigmunds Spāde.
Turklāt, neraugoties uz šķietamo naudas trūkumu, Latvijas Naftas tranzīts
izsaka vēlmi iegādāties vēl 5 procentus Ventspils naftas akciju, kas dotu jau
pilnīgu kontroli pār uzņēmumu. Bet vienlaikus arī – nāk klajā ar ieceri…
palūgt, lai 25,5 miljonus latu no privatizācijas summas tam atļautu samaksāt
sertifikātos. (Tagad tas var šķist dīvaini, taču tolaik šis lūgums visā nopietnībā
tiek apspriests, un pēc Latvijas Naftas tranzīta „kompromisa priekšlikuma” –
ļaut samaksāt sertifikātos „tikai” 12 miljonus latu – pat Privatizācijas
aģentūras juridiskais direktors Viktors Šadinovs saka, ka šis priekšlikums „jau
ir pieņemams”.)
Beigu beigās, kā rāda tā paša Viktora Šadinova jau 2003. gadā
sagatavotais pārskats par Ventspils naftas un saistīto uzņēmumu privatizāciju,
brīdī, kad valstij vairs palikuši tikai 38,62% koncerna akciju, „līdz šim no
Ventspils naftas un LaSaM privatizācijas (neskaitot no Ventspils naftas
atdalītos objektos) ir iegūti 473 274 126 lati, tajā skaitā 48 904 270,79 lati
naudā un 424 369 856,12 lati privatizācijas sertifikātos vai „atprečoti” 15 156
066 privatizācijas sertifikāti”. Daudz tas vai maz – to katrs var spriest pats, un
no valstiskā viedokļa noteikti jāpiemin tikai tas, ka Ventspils nafta jau sen nav
valsts lielākais nodokļu maksātājs, kā tas bija privatizēšanas laikā (pēc 2004.
gada datiem tā nebija pat pirmajā desmitniekā).
Daži tālākie notikumi Viktora Šadinova slēdzienā gan nav minēti, jo tieši uz
privatizācijas juridisko pusi neattiecas: izrādās, ka noslēgtais (un gadiem ilgi
slepenais) akcionāru līgums privatizētājiem dod reālu un gandrīz pilnīgu
kontroli pār uzņēmumu, valstij – it kā kontrolpaketes īpašniecei – atstājot
otršķirīgu lomu; mazie akcionāri gadiem ilgi, neraugoties uz uzņēmuma
miljonu peļņu, paliek bez jebkādām dividendēm; visiem potenciālajiem
ārvalstu investoriem tiek skaidri un gaiši pateikts, ka neatkarīgi no tālākās
privatizācijas saimnieki Ventspils naftas koncernā ir zināmi – un nekas te
nemainīsies; diezgan likumsakarīga piecus sešus gadus vēlāk ir, šķiet, jau
galīgā trubas izsusēšana, un, kad valsts beidzot izdomā atbrīvoties no savas
„kontrolpaketes”, tā īsti nevienam vairs nav vajadzīga…
Te nu ir īstais laiks pajautāt šīs privatizācijas redzamajiem organizētājiem
– kā tad tas viss notika? Un kā viņi jūtas, raugoties uz sava darba augļiem,
kuri, maigi izsakoties, diezgan būtiski atšķiras no kādreiz saistībā ar Ventspils
naftas privatizāciju izvirzīto galveno mērķi – panākt, lai naftas straume mūsu
virzienā ne vien nesaruktu, bet pat dubultotos? Sāksim hronoloģiski – ar Ojāru
Kehri, pie kura kā ekonomikas ministra tālajā 1993. gadā ar savu
prihvatizācijas priekšlikumu vērsās SWH Rīga.
– Nu ja, naftas nozare, diemžēl. Domāju, ja truba ir sausa, lai gan ir
milzīgs pieprasījums pasaulē pēc naftas, tad droši vien arī privatizācijas
procesā kaut kas varēja būt darīts citādi.
– Kas varēja būt darīts citādi?
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– Ja paskatās vecās koncepcijas, bija mērķis kļūt par reģionālu naftas
kompāniju. Tad tie līdzekļi un viss kas bija, un bija varbūt solījumi un cerība,
ka privātais sektors to, apvienojoties vairākām vietējām naftas grupām, spēs
izdarīt. Izskatās jau, ka, ja tur būtu palikusi lielāka naftas īpašnieku ietekme,
kuri gan, protams, ir ārpus mūsu valsts robežām, Latvija vismaz dabūtu
nodokļus.
– Respektīvi, tie, kas noprivatizēja Ventspils naftu , nespēja
biznesu pacelt līdz tādam līmenim?
– Tā iznāk.
– Kāpēc?
– Nezinu.
– Bet savu labklājību viņiem ir izdevies ievērojami celt?
– Nu, tā ir taisnība.
– Tāda tuvredzība?
– Izskatās, ka tur kādā brīdī tika nomainīti mērķi. Man bija gods vadīt
Ventspils naftas padomi kādu laiku, un tad pieeja vai doma bija tāda – tā būtu
vismaz reģionāla naftas kompānija, kuras specializācija tātad ir naftas bizness
vai tas, kas ar to cieši saistīts. Bet kas notika – kādā brīdī zem diversifikācijas
un citiem lozungiem tika iets tādos virzienos kā kuģniecība, nekustamais
īpašums, apavu ražošana, poligrāfija, izdevniecību bizness. Un tad es arī
pēkšņi jutu, ka šāda stratēģija bija nepareiza, es to arī diezgan publiski
kritizēju, un man radās ar dažiem domstarpības. Es nezinu, vai īstais mērķis
bija, lai viena kompānija, kurā ir vēl valsts kapitāla daļas, pirktu citas valsts
kompānijas. Bet, ja runā par naftu, varbūt arī nenoticēja saviem spēkiem…
Varbūt vajadzēja citu, pieredzējušāku, iespējams, ārzemju menedžmentu, kas
spētu to darīt.
– Kas to toni noteica?
– Jūs domājat par Ventspils naftu?... Nezinu. Es, manuprāt, jums ļoti
daudz ko pateicu. Tik ilgi, kamēr es tur biju un ieņēmu amatus gan Ventspils
naftā, gan LatRosTrans, es varu runāt par tādām subjektīvām lietām. Pēc
tam, kad es tur vairs daļēji varbūt nebiju vēlams un tādēļ, ka tika mainīta
koncepcija, un es aizgāju, jo man šis tas nebija pieņemams dažādos brīžos
dažādi… Nu, ja tu neesi klāt, tad tu vari analizēt tendences, bet pateikt –
Jānis vai Miķelis, vai kāds cits tur vainīgs, – es neņemtos.
Bija vērts to uzņēmumu atdot Latvijas nacionālām kompānijām, ja to
darīja tādiem lieliem mērķiem, bet nebija vērts to darīt, ja to naudu izlietoja
tādiem mērķiem, kādiem to izlietoja. Tika noticēts vietējām naftas
kompānijām, nu ir redzams, ka to nevajadzēja. Lai gan, kad Ventspils nafta
bija noprivatizēta, vēl jau kādu laiku pietiekami labi darbojās. Bija ilgstoši
mūsu vadošā kompānija. Tagad jau kādu brīdi tā nav.
– Kāpēc toreiz netika izskatīta iespēja pārdot kādam
starptautiskam kapitālam? Tāpēc, ka noticējāt vietējiem?
– Nu, toreiz es nebiju pārdevēja pusē. Man grūti to... Jo apstākļi ir pilnīgi
dažādi. Starp dažādiem akmeņiem. Kāda bija alternatīva? Tolaik vēl tā
alternatīva bija – praktiski jau citas laikam nebija – Austrumu naftas
kompānijas. Rietumi vēl ne tuvu nebija gatavi šeit orientēties. Viņi īsti
nesaprata, kur mēs atradīsimies, kur mēs īsti būsim. Ja mēs nonāktu vienas
lielas Krievijas naftas kompānijas apkampienos, – mēs jau esam redzējuši
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kaimiņvalstīs, ka tas arī nav tas vienkāršākais ceļš. Pareizākais laikam gan
būtu bijis, ja viss tiktu pārdots vienlaicīgi, kur trešdaļa būtu Latvijas, trešdaļa
naftas īpašnieku, trešdaļa – Rietumu. Bet tas nenotika…
Ļoti daudz kas būtu jautājams kādreizējam valsts īpašuma valsts
ministram Edmundam Krastiņam: galu galā tieši viņa paraksts ir zem
dokumenta, kas dažām ļoti konkrētām privātkompānijām „uzdāvina” līdzdalību
trubā un faktiski dod tām „pirmās rokas” tiesības vēlākajā Ventspils naftas
privatizācijā.
Lūk, daži jautājumi, uz kuriem tagadējais Rīgas domnieks atbildēt atsakās
kategoriski, pat nedaudz histēriski:
– Ar jūsu kā valsts īpašuma ministra rīkojumu par 10% uzņēmuma LaSaM
akciju īpašniecēm kļūst kompānijas SWH Rīga un LatWestEast. Kāpēc tās bija
tieši šīs kompānijas? Kā jūs tagad raksturotu apstākļus, kuros tika parakstīts
šis rīkojums?
– Kāpēc, apgalvojot, ka abām kompānijām daļa īpašuma būs jāiegulda
naudā (katrai 3,94 miljoni latu), jūs precīzi nenoteicāt ieguldīšanas termiņus?
– Kāpēc Ventspils naftas privatizācijā faktiski netika izskatīts
starptautiska/ārvalstu investora piesaistīšanas variants?
– Jūsu skaidrojums – kāpēc Ventspils naftas akcionāru līgums tika
pieņemts tā galīgajā versijā?
– Kā jūs no šīsdienas viedokļa vērtētu kopējo Ventspils naftas privatizāciju
un tās rezultātus? Vai varēja būt labāk? Citādāk?
– Pēdējos gados bieži tiek runāts par Aivara Lemberga lomu Ventspils
naftas un citu Ventspils uzņēmumu privatizācijā. Vai laikā, kad jūs ieņēmāt
atbildīgus posteņus Ventspils naftu pārraugošajās institūcijās, jūs saskārāties
ar ko tādu, kas liecinātu par šo runu patiesumu?
– 2002. gadā tiesā jūs izteicāties, ka jau 1994. gada nogalē „no cilvēkiem,
kas saistīti ar Latvijas bankām”, esot dzirdējis, ka „ir cilvēki, kas cenšas
saņemt kredītus ar Ventspils naftas galvojumu”. Kas bija šie cilvēki?
Un – tavu brīnumu – arī bijušais Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors
Jānis Naglis par šo tēmu nav pārāk runīgs. Ir pat lietas, kuras viņš neparko
nevēlas atcerēties vai pat pieminēt – nu, piemēram, savu 1997. gada 1. maija
paziņojumu par Ventspils naftu, kurai taču nevajag nekādus ārvalstu
investorus.
– Par pašu Ventspils naftas projektu: manuprāt pats koncepts bija
izstrādāts ļoti pareizi – ka vienās rokās nonāk caurule, tālāk termināls un līdz
pašai realizācijai. Tur es neko sliktu neredzu, un visiem bija iespējas nostartēt
un piedāvāt labāku cenu un iegūt kontroli. Tas, ka laika gaitā šī ideja politiska
spiediena rezultātā tika degradēta, par to vajag uzņemties atbildību jebkurai
valdībai, kas tajos laikos darbojās, ieskaitot Repšes valdības laikā idiotiski
pieņemtos atvieglojumus esošajiem akcionāriem. Tur arī mēs neko sliktu
nevaram pateikt, vajag tikai atcerēties, ka deviņdesmito gadu sākumā caurule
bija sausa, tur vispār nekas nenotika.
– Tagad arī!
– Nu, tagad atkal ir tas pats, politiska spiediena rezultātā visas šīs lietas
beigušās. Viens cauruļvads funkcionē. Un šeit kaut kādi pārmetumi, kas izskan
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no Lukoil pārstāvjiem, ka viņu tur nav un ka tāpēc nekas tur nedarbojas, ir
pilnīgs absurds. Ja viņi būtu piedāvājuši pietiekoši augstu cenu un savu ideju
būtu uzrakstījuši, kā tas likumā ir noteikts, ka vajag privatizācijas
ierosinājumu, tad arī viss būtu tur noticis. Un tur nevar vainot to, ka Lukoil
prezidents [Vagits] Aļekperovs tikās ar valdības vadītājiem un kaut ko tur
pārrunāja. Var pārrunāt daudz ko. Valdība lēmumus attiecībā par privatizāciju
nepieņēma, bija likums, atbildīgā institūcija, un tur arī visiem tiem papīriem
bija jānonāk. Kad viņi atsūtīja kaut kādu vienu nodriskātu faksu, ka vispār
viņus interesē šāda privatizācija, mēs viņiem privatizācijas noteikumus arī
aizsūtījām. Viņiem bija visas iespējas.
– Bet kāpēc tur netika piesaistīts ārvalstu investors?
– Tāpēc, ka neviens arī nepieteicās. Neviens nepieteicās. Jo ļoti labi
saprata, ka šeit, pirmkārt, nebija stabila likumdošana...
– Bet Latvijas gāzei pieteicās…
– Latvijas gāzei pieteicās.
– Kāpēc?
– Saskatīja iespējas. Man ir grūti pateikt. Jo sludināta Ventspils nafta bija
starptautiskos tenderos, informācija visa tika izsūtīta, tajā laikā pie mums
strādāja vesels lērums konsultantu no ārzemēm.
– Ir daži cilvēki, kuri saka, ka daudzu uzņēmumu cenas tika
noteiktas desmitkārt zemākas, nekā patiesībā bija...
– Pilnīgi nevaru piekrist. Visi uzņēmumi tika pārdoti izsolēs, un cena bija
noteikta tāda, par ko viņus vispār varēja pārdot. Nevar līdzināt cenas ar
mūsdienu mērauklu, skatīties tagad uz tiem procesiem pēc 10–12 gadiem.
Paņemiet vien inflāciju padsmit gados kopā. Otrs – nebija sakārtota
likumdošana, lai šeit investori justos droši, mēs nebijām biedri veselā virknē
starptautisku organizāciju. Dabiski, ka tas viss nosaka arī cenu. Par šo
pārmetumi ir pilnīgi nevietā. Pilnīgi nevietā! Varēja pārdot to, ko varēja
pārdot. Un nedrīkst arī aizmirst vienu miljardu latu lielās parādsaistības, kas
karājās uz šiem te uzņēmumiem…
Un tad vēl – divi izbijuši premjeri: viena laikā tika nolemts Ventspils naftu
neatdot nomā SWH un izveidots nedaudz privātais LaSaM, tā vienotā
tranzītkoridora izveidošanas vārdā dodot tieši konkrētām vietējām
starpniekkompānijām „pirmās rokas” tiesības uzņēmuma privatizācijā, otra –
faktiski tika pieņemts lēmums to pašu lielo un cēlo mērķu vārdā veidot
„vienoto naftas koncernu”. Pirmais no viņiem – Valdis Birkavs.
– Kāds tad tolaik bija jūsu redzējums attiecībā uz Ventspils naftu ?
– Mans redzējums bija – tieši tādi paši koncepti pamatā, kādi bija un kādi
pašlaik ir Latvijas gāzes privatizācijā. Tas ir, kad piedalās stratēģiskais
investors no rietumiem. Šajā gadījumā – Ruhrgas un PreussenElektra.
Piedalās tas, kam pieder gāze, respektīvi Gazprom, un Latvijas valsts patur
ievērojamu daļu. Tā ir privatizācija, kas pat visdrūmākajos krievu kritikas
laikos noturēja Gazprom uz pozitīva viļņa attiecībās ar Latviju. Tādam pašam
konceptam bija jābūt Ventspils privatizācijā.
– Bet mēs tikko runājām ar bijušo Privatizācijas aģentūras
juridisko direktoru Viktoru Šadinovu, un viņš teica, ka tad, kad
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Privatizācijas aģentūrai nodota Ventspils nafta , tāda doma pat nav
virmojusi gaisā.
– Ventspils naftas privatizācijas procesā jau dominēja Lemberga viedoklis,
ka to vajag privatizēt tikai ventspilniekiem pašiem. Un šis variants ar
Krieviju... faktiski es tajā brīdī par to vairs neatbildēju. Taču man bija tāds
redzējums tajā brīdī, un es nekad neesmu šaubījies, ka tas bija vienīgais
pareizais.
– Kāpēc tas netika izdarīts jau jūsu valdības laikā?
– Nu, paskatieties, cik mēs daudz paguvām privatizēt. Visu mēs
nepaspējām, un varbūt ka man jāsaka tas pats, ko man Lehs Valensa teica
1994. gadā, kad viņš bija Latvijā vizītē: „Vienīgais ko es mainītu privatizācijas
procesā Polijā, – es sāktu nevis ar maziem uzņēmumiem, bet ar lieliem.” Jo
privatizācija pēc būtības pašlaik joprojām nav pabeigta. Bet man ir savs
viedoklis, kas ir pieredzes izmainīts, salīdzinot ar manu sākotnējo radikālismu
privatizācijas procesā. Es teikšu tā: ja tagad man jāizšķiras, vai monopolu
privatizēt vai atstāt monopolu valsts rokās, tad, redzot to, kas notika Latvijā
un notiek arī citur ja ir monopols, bet nav konkurences, valsts monopols ir
labāks par privāto monopolu. Tā ir tā korekcija, ko laiks ir ienesis manos
uzskatos. Jo sākotnēji es biju ļoti konsekvents un principā palieku
konsekvents privatizācijas aizstāvis, jo viss, kas Latvijā ir attīstījies, ir
attīstījies, pateicoties privatizācijai. Bet uz monopoliem to tomēr nevajadzēja.
– Arī Ventspils naftu ?
– Jā, arī Latvenergo, Latvijas gāzi. Te jau ir tas, ja valsts patur
kontrolpaketi, bet valsts jau izlaida kontrolpaketi arī Latvijas gāzes gadījumā.
Tas pats ar Ventspili – tas jau vairs nav monopols, jo tur iekšā jau ir dažādi
savstarpēji līdzsvarojoši spēki. Tas pats varētu būt arī ar Latvenergo. Jo tur
jābūt kaut kam pretī, lai valsts patur kontrolpaketi.
– Un tomēr – vai Ventspils naftas privatizācija bija pareizākais
variants, kā privatizēt?
Tas nebija pareizais variants.
– Bet kuram bija tā ideja, ka viņu vajag privatizēt tieši šitā?
Pašiem ventspilniekiem?
– Atcerieties, tur mainījās ekonomikas ministri, kurus ietekmēja, kuri bija
speciāli ielikti? Jūs taču atcerieties milzīgo strīdu beigu beigās, kad es biju
tieslietu ministrs, par to pašu Ventspils naftas privatizāciju? Un Nagļa
noņemšanu no amata? Tur bija skaidrs – es stāvēju vienās pozīcijās,
privatizētgribētāji stāvēja drusku savās. Bet es nebiju pret privatizāciju kā
tādu. Tā daļa, kas tur palika neprivatizēta, – nu, viņa bija jāprivatizē. Un,
manuprāt, toreiz tur bija konflikts starp Lembergu un Šķēli, kas neļāva
privatizēt. Respektīvi, neļāva privatizēt tā, kā to gribēja Lembergs. Un faktiski
līdz ar to neļāva privatizēt vispār. Cik valsts daļas tur ir palikušas?
– Nepilni četrdesmit procenti.
– Jā. Jautājums ir par to, cik labi viņas tiek pārvaldītas…
Un tagad otrs – Māris Gailis.
– Jautājums par Ventspils naftu : jūs sakāt, ka ar šodienas acīm tā
privatizācija nebija īsti veiksmīga…
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– Nu, dabīgi, ka tur bija ventspilnieku intereses un dažādas intereses. Nu
mēs redzam, ka viņa nebija veiksmīga kaut vai tagad, kad ir pagājuši 15 gadi
kopš neatkarības un šī privatizācija joprojām vēl nav pabeigta. Nu, vai tas nav
idiotisms? Ja nolēma vispār neprivatizēt, tad neprivatizē, ja nolēma privatizēt,
tad ir kaut kāds plāns, kuru realizē, un tas plāns jau sen tika izstrādāts.
Protams, ka ventspilnieki paši pārņēma kontroli. Nu, vajadzēja iet līdz galam,
varēja jau arī laist publiskā izsolē, mazu daļu jau tikai ielaida, cik es zinu, tur
kaut kādus desmit procentus, bet varēja ielaist visus piecdesmit. Kāpēc
neizdevās atrast to stratēģisko investoru? Kāpēc desmit gadus nevarēja atrast
stratēģisko investoru tik labam uzņēmumam ar visiem cauruļvadiem un tā
tālāk? Varbūt, ja būtu tie paši krievi nopirkuši, nu, kāda no lielajām Krievijas
naftas kompānijām, tad varbūt viss pavisam savādāk izskatītos.
– Kas bija tie spēki, kas to bremzēja?
– To grūti pateikt, nu, dažādas partijas. Dažādas partijas... Jūs zināt, katrā
jaunā valdībā un katrā nākamā Saeimā parādījās kāds jauns, vienreizējs
glābējs baltā zirgā. Un visi uzskatīja, ka tas, ko iepriekšējie darījuši, jāpārskata
atkal, un visu nobremzēja. Bet vajadzēja pabeigt.
– Jūs domājat, ka to iesākto vajadzēja pabeigt?
– Vajadzēja pabeigt, es domāju, ka tas būtu labāk nekā tagad pusratā. Es
nesaku.. varbūt, ka bija jābūt kaut kādai citai shēmai.
– Bet kāpēc jūsu valdības laikā netika izskatīta iespēja pārdot
Ventspils naftu stratēģiskam investoram?
– Tika izskatīta iespēja, bet mēs jau tikai iesākām. Man liekas pat, ka
manas valdības laikā Ventspils naftas privatizācija neiesākās… nē, Ventspils
nafta vēl nesākās. Mēs pieņēmām politisko lēmumu par Latvijas gāzi. Labs
uzņēmums, tur viss notiek.
– Latvijas gāze likās tāda stratēģiski svarīgāka nekā Ventspils
nafta ?
– Jā, Ventspils nafta ir viens uzņēmums, bet Latvijas gāze ir… angliski
utility, kas apgādā, un tik daudzi cilvēki ir atkarīgi no stabilām, regulētām
enerģijas piegādēm. Tas bija milzīgi svarīgs uzņēmums…
Un tā nu soli pa solim sanāk, ka vienīgais cilvēks, kurš Ventspils naftas
privatizēšanas procesos ir bijis klāt un iekšā un kuram acīmredzot ir pietiekami
labas zināšanas un pietiekami tīra sirdsapziņa, izrādās tas pats bijušais
Privatizācijas aģentūras juridiskais direktors un valdes loceklis Viktors
Šadinovs.
– Ziniet, tā LaSaM izveidošana tiešām izskatās nedaudz dīvaina –
ja ne tiem laikiem, tad vismaz mūsdienām…
– Teiksim tā, uz privatizācijas sākumu tur bija diezgan lielas problēmas ar
LaSaM. Mēs tās sakārtojām. Ja mēs būtu palaiduši viņu, kāds viņš bija, tad
problēmas būtu. Privatizācijas procesā viņas visas tika nokārtotas. Par
juridisko pusi es galvoju, kā teikt, ka te viss ir tip top. Te nav par ko.
– Un jūs sākāt privatizācijas noteikumus no nulles taisīt?
– Nē. Mums Ventspils naftu 1996. gadā nodeva privatizācijai. Jau 1994.–
1995. gadā bija izveidota Ministru kabineta darba grupa, kas strādāja pie
jautājumiem par naftas tranzīta koridora izveidošanu. Un vismaz gadu pirms
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Ventspils naftas nodošanas privatizācijai valdība bija pieņēmusi lēmumu par

naftas koncerna izveidošanu. Tā ka no Privatizācijas aģentūras viedokļa mums
jau nebija īpaši, no kā izvēlēties, – priekšā bija valdības lēmums, ka jāveido
naftas koncerns, un institūcijas jeb sabiedrības, kas veido šo naftas koncernu,
jau bija nosauktas – LatRosTrans, LaSaM un Ventspils nafta. Jo tur vēl viņi
runāja arī par tādu lietu kā naftas ieguvi, toreiz it kā pat taisījās sabiedrību
veidot, kas startētu uz tām iegulām, kas ir šelfa zonā, bet tā tas arī palika, un
koncerna ideja – tas bija par pamatu, kāpēc tika izvēlēts tieši tāds un ne
savādāks modelis. Un tātad Ministru kabinets šo jautājumu par Ventspils
naftas koncerna izveidošanu pieņēma 1995. gada 10. un 17. oktobrī. Un tad
jau kabinets sāka to koncernu veidot.
– Un tie bija politiski Māra Gaiļa valdības lēmumi? Jums atlika
tikai tehniski izpildīt?
– Jā, tā ievirze jau bija dota, mums atlika tikai izpildīt. Un bija izveidota arī
starpministriju darba grupa, un Privatizācijas aģentūrai visu laiku bija
jāatskaitās šai darba grupai, kādā veidā aģentūra realizē šo projektu. Un vēl
no tādām politiskām lietām – mums toreiz bija, atcerieties, tāda koalīcijas
sadarbības padome. Un šai sadarbības padomei bija jāiet atskaitīties, un
Naglis gāja regulāri, arī es pāris reizes esmu bijis tur atskaitīties, kā kas
notiek. Tā ka uzraudzība jau nu bija tāda diezgan... Cits jautājums, protams,
ka tīri tehniskos un juridiskos risinājumus vai, piemēram, cenu – tur viņi
nelīda iekšā, to aģentūra pati darīja.
„Mazais ministrs” bija Edmunds Krastiņš, kad ieguldīja LaSaM to, to, to.
Kad lieta nonāca pie mums, izrādījās, ka ieguldījuma summa neveidoja visu to
pamatkapitāla summu, kas bija noteikta. Mēs meklējām veidu, kā pielikt klāt,
lai mēs vispār uzsāktu privatizācijas procesu. Un tad, lai dabūtu to vajadzīgo
summu, pamatkapitālā tika ieguldītas tās zemes lietošanas tiesības, uz kuras
atradās naftas vads. Zemi nevarēja ieguldīt, jo tā nepiederēja. Nu, tad
sabalansēja tās vērtības, lai nebūtu tā, ka faktiski Krievijas pusei ir vairāk
nekā mums. Tā mums bija viena no lielākajām aizturēm, kāpēc mēs
nevarējām uzsākt privatizācijas procesu.
Un tad, kad mēs izsludinājām privatizāciju, mums tika saņemti
privatizācijas priekšlikumi no šādiem subjektiem: Latvijas Naftas tranzīts –
tam bija visizvērstākais, faktiski tas atražoja to, kas koncerna izveidošanas
plānā bija ielikts; Lukoil bija, bet tas neiedeva neko konkrētu, tikai to, ka grib;
tad bija New Century Capital Partners un New Century Capital Partners 2; bija
LaSaM; un vēl atsevišķie – zemes gabalu īpašniece un tamlīdzīgi.
– Bet Latvijas Naftas tranzīts piedāvāja tieši to, kas bija valsts
izstrādātajā koncerna izveides plānā?
– Jā. Ko piedāvāja Latvijas Naftas tranzīts? Tātad – radīt vienotu naftas
tranzīta koridoru, izveidojot koncernu no Ventspils naftas, LaSaM,
LatRosTrans; pārdot LaSaM valstij piederošās daļas privātajiem akcionāriem;
pēc tam LaSaM pievienot Ventspils naftai; pēc tam pārdot Ventspils naftas
valstij piederošās akcijas tā, lai valsts īpašumā paliek mazāk par 50%. Un tā
tālāk…
– Un pārraudzība? Un izlemšana?
– Tur bija tātad vesela virkne – vienpadsmit valsts pilnvarnieki iecelti. Un
tur bija pilnvarnieku triumvirāts, kas vienmēr ir bijuši: manuprāt, tas bija
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Lembergs, tas bija Kehris un tas bija Krastiņš. Arī Osis daudzos gadījumos tur
bija
Nu jā, un tad tika apstiprināti tie kopējie privatizācijas noteikumi, un, tā kā
mums pieredzes īpaši nebija, bet bija uzstādījums, ka jātaisa pēc
starptautiskiem standartiem, mēs 1996. gadā noslēdzām līgumu ar Coopers &
Lybrand gan par pamatkapitāla novērtēšanu, gan arī par konsultatīvo
pakalpojumu sniegšanu LaSaM pievienošanai Ventspils naftai. Tagad nav
problēmu, tagad mums ir Komerclikums, kas visu pasaka, bet toreiz nekā tāda
nebija.
Un tad vēl tika izveidota darba grupa, kura to pievienošanas procesu
vadīja, un to darba grupu vadīja Kehris. Teiksim tā: mēs, protams, bijām
dzelžaini, visa atbildība uz mums, bet tā uzmanīšana, lai, nedod Dievs, ne pa
kreisi, ne pa labi – tas bija.
– Kuri bija tie, kam bija svarīgi nodrošināt, lai ne pa kreisi, ne pa
labi? No kā baidījās?
– Nu, paklausieties, tajā laikā valdības mainījās viena pēc otras, un
principā es jau ventspilniekiem simtprocentīgi piekrītu, ka tajā brīdī, kad tika
apstiprināti pirmie privatizācijas noteikumi un kad viņi nopirka LaSaM daļas,
un kad tika pirmie līgumi noslēgti, viņi uzreiz prasīja ielikt līgumos
noteikumus. Noteikumi ir apstiprināti, viņi ir nopirkuši, tālāk viņi redz, kāds ir
viņu galarezultāts un ka grozījumi tajā var notikt tikai ar viņu piekrišanu.
Un tas pats arī ar akcionāru līgumu. Lai kā arī par viņu nedauzīja, pēc tam
pierādījās, ka principā tas ir normāli. Jo pretējā gadījumā pa to laiku – jo
pirmais posms aizgāja ātri, bet tad ilgstoši negāja uz priekšu – cik reižu nebija
visādas vēlmes, pat atpirkt tās akcijas un tamlīdzīgi, lai visu to procesu
izjauktu.
Faktiski lielā mērā valsts pusi atturēja tikai tās iespējamās soda sankcijas,
kas bija ieliktas ar ventspilniekiem noslēgtajos līgumos. Tur bija teikts – ja
kas, tad soda nauda, kas jāmaksā, ir 10% no pamatkapitāla lieluma.
Pamatkapitāls bija 104 miljonus latu liels. Ja kāds grib samaksāt sodā 10
miljonus, tad – laipni lūdzu, mainiet noteikumus…
– Un kas izdomāja šo akcionāru līgumu?
– Tā ideja par šādu akcionāru līgumu, godīgi sakot, nebija jauna. Pirmo
reizi akcionāru līgums tika pielietots, privatizējot Unibanku. Toreiz mums
akcionāru līgumu uzspieda Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka jeb
EBRD, un savukārt mums bija uzdevums dabūt EBRD iekšā Latvijā – ja mēs
dabūjam EBRD, tad tas ir arī bizness un perspektīvas. EBRD mūs nospieda uz
ceļiem, dzelžaini. Tāds akcionāru līgums, kāds mums bija ar EBRD, –
salīdzinot ar to, Latvijas Naftas tranzīta līgums ir pupu mizas. Tur bija tā, ka
mums ir jābalso kā viņiem, formāli it kā mums bija paredzētas tikšanās, bet
nebija nekas tāds, – bija vienos vārtos. Faktiski tieši izmantojot to Unibankas
gadījumu, Latvijas Naftas tranzīts arī piedāvāja šo līgumu. Otrs, no kurienes
nāca tā ideja, bija Lattelekom, viņu jumta līgums.
– Un tad nāca nesaprašanās par Ventspils naftas akcijas izsoles
sākumcenu? Lai gan presē tā tika nosaukta arī par zemu…
– Patiesība ir tā, ka vienas akcijas cena tika noteikta 1,94 lati, par ko
ventspilnieki bija ļoti neapmierināti. Attiecības starp Privatizācijas aģentūras
vadību un viņiem sabojājās faktiski šīs cenas dēļ.
62

– Kā viņi izpauda savu neapmierinātību?
– Lobijs jau ir diezgan spēcīgs, kā jūs saprotat. Agrāk mēs bijām tādi labi
un tamlīdzīgi, tad mēs no viņu lobiju puses sākām kļūt slikti, pirmām kārtām
Naglis, protams. Ja mēs līdz tam normāli tikāmies un runājāmies, pietiekami
koleģiāli, tad pēc tam tās attiecības kļuva tādas, nu, tādas…
– Kāds bļāva, vai?
– Bļaut uz mums Lembergs nekad gan neatļāvās īpaši. Bet, kā lai pasaka,
teiksim tā: ja agrāk mēs visur tikām aicināti, uz visādiem pasākumiem un
tamlīdzīgi, tad tagad tas vairs tā nenotika, satikāmies tikai oficiālās reizēs. Ja
agrāk satikāmies un vienreiz forši runājāmies, tad no šīm personām bija tikai
čau–čau un viss.
– Personas bija Lembergs? Cik atceros, viņš 2000. gada aprīlī pat
publiski uzstājās, asi kritizējot noteikto sākumcenu un cita starpā
prognozējot, ka „valsts kā lielākais Ventspils naftas akcionārs var
mēģināt nomainīt šās akciju sabiedrības valdi un padomi, kas
šķēliski–nagliski–kokaliskai kompānijai radītu iespējas pārvērst
Ventspils naftu par savu naudas āderi”.
– Pamatā viņš.
– Un vēl? Skoks?
– Nē, nē. Igors bija prezidents, viņš ieņēma vadīšanu un šajās politiskajās
spēlītēs nepiedalījās. No šī viedokļa ar Skoku mums vienmēr ir bijušas
korektas attiecības gan tajā laikā, gan šajā laikā. Teiksim tā, viņš no tiem
visiem zēniem bija viskorektākais.
– Un kas tur vēl bija?
– Berķis, Stepanovs, Blaževičs. Bet visvairāk mums bija kontakti ar
Mamertu Vaivadu, kas bija Latvijas Naftas tranzīta pārstāvis... bet nē,
saprotiet… ar visiem pārējiem bija it kā…
– Tad attiecības sabojājās ar Lembergu un Vaivaru?
– Nē, nē.. Faktiski pamatā tas bija Lembergs. Pārējie tad, kad Lembergs
bija klāt, bija atturīgi, bet, kad Lemberga nebija, mēs normāli runājāmies, kas
mums ko dalīt.
– Bet uz to brīdi taču Lembergam formāli nebija nekāda pamata
būt skumīgam – viņš taču oficiāli nebija ne akcionārs, ne kas?
– Nē, skumīgam ne...
– Bet ko tad no tām sarunām varēja saprast – ka viņš ir īstais
saimnieks?
– To, ka viņš ir saimnieks tajā pusē, jā, bet kā īpašnieks – tas būtu tā kā
par skaļu teikts.
– Bet viņš uzvedās kā saimnieks?
– Jā, kā tās puses saimnieks, jā.
– Ja salīdzina, tad Liepājā jūs arī diezgan daudz ko privatizējāt, –
vai arī Liepājas mērs arī uzvedās kā saimnieks?
– Nu, ar Liepājas mēru kontaktu kā tādu vispār nebija. Varbūt, Jānis
kādreiz tiekoties ar pilsētas vadību, bet tā, procesos viņš nebija iekšā. Bet
Lembergs jau bija procesos uzreiz, jau pirms tam! Visos gadījumos viņš bija
Ventspils naftas valsts pilnvarnieks, manuprāt, tikai Šlesera laikā pirmoreiz
viņu no valsts pilnvarniekiem palūdza... līdz tam viņš bija. Ar valdības akceptu,
ar valdības lēmumu..
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– Un kāpēc?
– Pajautājiet kaut ko vieglāku!
– Bet kā Naglis neatkāpās pēc šī konflikta? Nu, taču Lembergs
brauca, ņēmās…
– Ņemsim vēra, ka Jānis tomēr bija no politiskās partijas, ja? Tas bija
Latvijas ceļš, un ceļam ar Ventspili – nē… Dažiem ceļa cilvēkiem – jā, bet
tomēr lielai daļai – nē. Tur nebija tāda sirds mīlestība…
– Un tā nu cena it kā bija liela, bet lielākā daļa – vienalga
sertifikātos…
– Mums savā laikā uzbrauca valsts kontrole – kāpēc jūs nepiemērojat
sertifikātu tirgus vērtību. Tas jau nebija iespējams, jo, pirmkārt, mēs nezinātu,
par cik viņus faktiski pērk, bet galvenais – tā jau bija likumā viena no valsts
garantijām, ka sertifikātu pieņem pēc nominālvērtības, ne jau pēc kaut kā.
– Un tad vēl bija visas atsevišķās pārdodamās akciju paketes?
– Visinteresantākā no šīm paketēm bija septiņu procentu pakete
starptautiskajā piedāvājumā, jo tur bija nosacījums, ka tie septiņi procenti ir
jāpārdod trim starptautiskajiem dažādiem izplatītājiem un šīm akcijām
jānonāk pie gala īpašnieka. Ventspilnieki acīmredzot baidījās, ka kāds varētu
sakoncentrēt tādu ievērojamu paketi savās rokās, un tādēļ tas nosacījums, ka
trīs dažādi izplatītāji un akcijas jāpārdod tieši īpašumā.
– Jūs sakāt – ventspilnieki iebilda. Šie iebildumi ir kaut kur
iegrāmatoti un atrodas kaut kur rakstītā veidā, jeb tas bija sarunu
procesā?
– Nē, iegrāmatoti, protams, viņi nekur nav. Tas parādās tikai... nu,
iegrāmatoti viņi ir kā rezultāts, līgumos. Bet tā – protams, ka ne.
Bet kopumā viņi ļoti skrupulozi analizēja visus pārējos privatizācijas
procesus: vai viņiem tur bija grupa, kas strādāja, nezinu, bet parasti tie
argumenti, kurus viņi izvirzīja, bija ļoti loģiski, un tos bija grūti atspēkot.
Piemēram, par to pašu akcionāru līgumu. Mēs sākumā arī – nu, kā tad tā? A
viņi teica – a kāpēc jūs ar EBRD tādu slēdzāt? A kāpēc jumta līgums ar
Lattelekom? Mēs maksājam tādus miljonus! A kāpēc?
Nu, protams, nebūsim naivi, tas pats akcionāru līgums – skaidrs, ka tas
tika arī politiski atbalstīts. Neba nu mēs no savas galvas varējām tādus
līgumus noslēgt, ja? Jo, kā jau es teicu, visas tās uzraudzības grupas, kuras
virs mums tika uzliktas… Turklāt arī iekšējās procedūras, kuras mums bija
noteiktas, paredzēja, ka no jebkura valdes lēmuma, kuru pieņemam, mums
bija viens eksemplārs jāsūta uz Ekonomikas ministriju mūsu valsts
pilnvarniekam, un viens eksemplārs jānogādā pāri ielai Valsts kontrolē.
– Un kāpēc tad viss šis politiski atbalstītais un kontrolētais
Ventspils naftas privatizācijas process pēkšņi nobremzējās?
– Nu, kad tie lielie kari sākās, tas bija laikam... oligarhi kad saķērās savā
starpā... 1997. gada decembris laikam. Latvijas balzama izsole bija 1998.
gada janvārī, tur jau ar to sākās visa tā... Protams, tajā brīdī, kad lielie sagāja
matos, tad bija tā, ka pat lietas, kuras vajadzētu tajā brīdī izdarīt un kas būtu
pat pareizas un tamlīdzīgi, vienkārši, tā sakot, vairs neļāva darīt.
– Ar šodienas acīm skatoties uz šo te izvēlēto Ventspils naftas un
pārējo uzņēmumu privatizācijas veidu un rezultātu, skeptiķi – nu ja,
jūs te sakāt, ka privatizējāt par pusmiljardu, bet faktiski visa tā
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nauda… ne jau viņa atnāca nez no kurienes – tā paša valsts
uzņēmuma nauda vien tā bija, no satelītkompanijām, kuras kādu
laiku veiksmīgi bija darbojušās.
– Tieši tā. Vēl joprojām uzskata, ka investors ir tāds, kuram jāatnāk no
malas un jāiegulda te kaut kāda naudiņa, bet viņš nevar izvirzīt noteikumu, ka
viņam tā nauda jāatpelna. Kas tas par štrunta investoru! Bet mums joprojām
ir tāds uzskats. Skaidrs, ja kāds iegulda naudu, viņš domā, kā viņu atpelnīt.
Citādāk tas viņam nav bizness. Bet tādi ir bijuši diezgan daudzi gadījumi, kad
saka – paklau, jūs taču esat investori, kas par lietu.
Tā ka galarezultātā to naudu ir dabūjusi valsts.
– Jautājums ir tikai par to, vai viņa šo naudu nebūtu dabūjusi
tāpat, bez privatizēšanas?
– Grūti pateikt, jo kas valstij liedza... Tur sēdēja tie valsts pilnvarnieki, viņi
diriģēja. Teiksim tā – ja valsts gribēja to situāciju izmainīt, tad to varēja.
Jautājums – kāpēc valsts pieļāva tādu situāciju? Labi, mēs te varam runāt, un
ir dzirdēts, protams, par visādām partiju kvotām, kā jūs zināt, un tā, bet... nu,
grūti pateikt. Mūsu uzdevums bija naudu iekasēt, un mēs viņu dzelžaini
iekasējām, kaut gan viņi bija labi maksātāji.
– Bet vai tajā deviņdesmito gadu vidū būtu bijis reāli dabūt
investoru tādā vispārpieņemtā izpratnē – kādu no ārzemēm?
– Nu, domāju, ka pie tās politiskās gaisotnes, kāda toreiz bija, diez vai.
Un, esot iekšā tajā, pat neizskanēja tādi varianti, ka – nu, pieaicināsim to, šo,
starptautisko tenderi izsludināsim. Faktiski tādi varianti pat netika īpaši
izskatīti. Jo bija jau iepriekš apstiprinātais valdības lēmums par to, ka jāveido
koncerns, kas viņu veidos, kā viņu veidos, bija visas šīs uzraudzības grupas…
Un viss…
Faktiski tikai viens bijušais valstsvīrs – bijušais Ministru padomes
priekšsēdētājs Ivars Godmanis īpašas problēmas visā notikušajā nesaskata.
Nu, vismaz šajā pirms dažiem gadiem notikušajā sarunā – ne.
– Kuri tad ir tie, kam par savu šodienas bagātību jāpateicas jūsu
tolaiku lēmumiem?
– Ļoti daudzi. Piemēram, Šķēle, Lembergs... Viņi tam nepiekritīs, bet
saistība ir pilnīgi viennozīmīga. Šos divus uzvārdus nosaucu speciāli, lai būtu
asums.
– Kas tie bija par lēmumiem?
– Tajos laikos lēmumus pieņēma drusku savādāk, vienpersoniskāk, un bija
jau arī sagadīšanās... Piemēram, Šķēle strādāja Ulbrokā, tur ilgus gadus
strādāja arī mans tēvs. Ulbroku zināju pietiekami labi. Kad parādījās jauni
vietnieki lauksaimniecības ministram, es tomēr parūpējos painteresēties, kādi
vietnieki manas valdības ministram parādās. Sāku interesēties pa
lauksaimniecības līniju. Toreiz viens bija no Rīgas rajona lauksaimniecības
pārvaldes Bēniķis un vēl Šķēle. Prasīju tēvam, kas ir Šķēle. Viņš teica, ka Šķēle
ir cilvēks, uz kuru var paļauties – izpildīgs, labi izglītots, kārtīgs. Ja tēvs būtu
pateicis savādāk... Starp citu, manas valdības laikā par Šķēli nevaru neko
sliktu teikt. Toreiz gan bija citi laiki. Sadarbojāmies ļoti normāli. Pēc tam? Ne
man to vērtēt.
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Ar Lembergu tas pats. Protams, viņš nokļuva strādāt Ventspilī jau iepriekš.
Bet, kad kļuvu par premjeru, sāku rūpīgi skatīties, kas tur notiek, un mana
galvenā problēma bija vissavienības uzņēmumi, kam principā pilnīgi
neinteresēja kaut kāda mūsu valdība, tiem bija sava koordinācija, tie pakļāvās
Maskavas struktūrām. Ierados Ventspilī, un situācija bija tāda: reizē soli pa
solim jāpalielina pasludinātā neatkarība, jāiet prom no Savienības, vienlaikus
domājot, kā izdzīvot. Lembergs tolaik arī bija Augstākās Padomes deputāts,
kopā bijām balsojuši par 4. maija deklarāciju. Viņš mani tajā braucienā
pavadīja, iepazīstināja ar to uzņēmumu direktoriem – tolaik tie bija citi, tādas
Ventspils naftas nebija, bija naftas bāze, Armanda Hammera celtā Pieostas
rūpnīca...
Tikāmies, ieraudzīju, ka tur cilvēki strādā tīri profesionāli. Var jau būt, ka
interfrontē viņi gan darbojās, bet man neko politisku necentās teikt. Samērā
precīzi parunājām par lietām, teicu, ka viņu galvenais uzdevums ir strādāt, bet
arī skaidri pateicu, ka ilgi tā nebūs, ka viņus komandēs no Maskavas,
pārņemsim savā suverenitātē – ne ļaunprātīgi, bet to izdarīsim. Toreiz
runājām arī par to, kā pašvaldība varētu iespaidot šo procesu, pārraugot
uzņēmumu funkcionēšanu, vai, teiksim, netiek darīts kas pretvalstisks. Tur
mums domstarpību ar Lembergu nebija.
Tad tur parādījās tāda nianse par privāto kapitālu – vai, piesaistot
apjomus, privātā kapitāla pieplūšana Ventspilī ir slikta vai laba. Tādu
jautājumu man arī uzdeva – vai priekšlikumu… Toreiz divatā runājām, un
teicu – ja tas ir valsts un Ventspils interesēs, ja tas nodrošina tranzīta apjomu
pieaugumus, tad es to lietu atbalstīšu. Es varēju pateikt – nē. Ja es būtu
pateicis – nē, tad vismaz manā laikā tur nekas netiktu izveidots manā laikā.
Tad sāka veidoties Ventrans, Puses...
– ...M ultinord un Lučanskis?
– Man paradoksālā kārtā Ventspils ar Lučanski nesaistās. Es Lučanski
pazinu, kad strādāju Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, Lučanskis bija
saimnieciskā darba prorektors, un dažreiz nācās iet pie viņa, lūdzot atbalstu
institūta saimniecisko jautājumu risinājumos. Viss. Man viņš nesaistās vairs ne
ar ko citu.
– Kā vērtējat savas toreizējās labvēlības rezultātus?
– Neesmu no tiem, kas saka, ka viss ir slikti. Šie cilvēki strādā, un
sabiedrība viņu darbu izvērtē gan pašvaldību, gan Saeimas vēlēšanās.
Kas izriet no visām šīm sarunām un bijušo augsto amatpersonu
pārdomām? Ja atmetam ikdienišķi ierasto izvairīšanos no jebkādas
personiskas atbildības (Viktors Šadinovs, kā redzat, faktiski ir izņēmums) par
sastrādāto un skaidros apliecinājumus, ka visi galvenie lēmumi Ventspils
naftas un saistīto uzņēmumu privatizācijas jautājumos ir bijuši pilnīgi un
nepārprotami politiski, paliek trīs būtiski fakti.
Pirmais – ne tikai Valdis Birkavs, kurš jau 1994. gadā aizsāka vēlāk par
tradīciju kļuvušos „konsultāciju braucienus” uz Ventspili, bet arī vairākas citas
bijušās amatpersonas dažādos veidos piemin „saimnieka” Aivara Lemberga
lielo lomu visā Ventspils naftas privatizēšanas procesā. Cik lielo – tā ir
atsevišķa saruna.
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Otrais – zīmīgi ir tas, cik precīzi, gandrīz vai līdz komatam privatizācijā
uzvarējušais piedāvājums atbilst valsts amatpersonu izstrādātajai naftas
koncerna izveidošanas stratēģijai. Kā tas tā varēja gadīties, – domājiet paši.
Bijušās amatpersonas par šo jautājumu kautri klusē, taču, atminoties gan
Ventspils naftas padomes sastāvu, gan pieminēto „saimnieka” ietekmi uz
lielāko lēmēju daļu, droši vien secinājums šai neparastajai atbilstībai var būt
tikai viens.
Visbeidzot trešais – vairākās sarunās it kā garāmejot, bet pietiekami
skaidri tiek pieminēti neskaitāmie no Ventspils naftas savulaik atdalītie
uzņēmumi, kā arī citas Ventspils tranzītkompānijas ar valsts kapitāla daļu,
kam ar „lielo” privatizāciju nav nekāda sakara, toties ar lielo naudu – gan…
Tieši par šiem uzņēmumiem citādi mazrunīgais Aivars Borovkovs,
atgriežoties pie SWH projekta par Ventspils naftas nomāšanu, tomēr atzīst:
„Ainārs Gulbis šo projektu vadīja, un tas projekts jau patiesībā īstenojās dzīvē,
tikai ventspilnieki paši viņu īstenoja. Tādā Ventbunkera formātā. Tā kā – viss
notikās. Dzīvē jau bieži vien tā notiek, ka kāds izdomā to ideju, bet kāds cits
viņu realizē…”
Kas tas tāds – Ventbunkera formāts? Tad mums atkal jāatgriežas ne tikai
pie jau minētā Viktora Šadinova 2003. gada slēdziena, kurā pie privatizācijas
ieņēmumu kopsummām visnotaļ eleganti piebilsts „neskaitot no Ventspils
naftas atdalītos objektus”, bet arī tajā pašā 1993. gadā, kad, lai kā mums arī
gribētos palielīt mediju un sabiedriskās domas milzīgo nozīmi SWH kārīgo
plānu izgāšanā, reāli tiem punktu pieliek neviens cits kā tas pats Ventspils
naftas tobrīdējais direktors Jānis Blaževičs un… Aivars Lembergs.
Likumiskā situācija tobrīd tiešām ir tāda, ka pietiktu ar Jāņa Blaževiča
parakstu, lai valstij pēc tam atkarot Ventspils naftu no SWH būtu ārkārtīgi
grūti, ja ne neiespējami. Taču kadru cīņās daudz pieredzējušais bijušais
kompartijas sekretārs parakstu neliek; vēl vairāk – nedēļām ejot, viņš aizvien
skaidrāk un skaidrāk sāk spēlēt pret SWH projektu.
Sākumā Jānis Blaževičs publiski paziņo, ka uzņēmuma pusgada peļņa
paredzēta 20 miljonu dolāru apmērā (pretstatā SWH gada laikā valstij
solītajiem 12 miljoniem), seko aizvien mazdiplomātiskāki izteikumi, bet
visizšķirošākajās dienās jau Ventspils naftas valdes vārdā jau pilnīgi skaidri
izsakās, ka esot pret uzņēmuma iznomāšanu (tiesa, ja Ventspils naftas
padome šādu lēmumu tomēr pieņemšot, labāks neapšaubāmi esot SWH
variants).
Vai šādi Ventspils naftas tobrīdējais vadītājs rīkojas pats uz savu galvu jeb
jau ir iesaistīts noteiktās īpašumu shēmās, kas liek viņam rīkoties, domājot
gan par savām, gan par citu interesēm. Vēlāk mēs vēl nonāksim pie milzīgas
dokumentu gūzmas, kuru starpā būs atrodamas arī uz Jāņa Blaževiča (varbūt
cita, varbūt šī paša) vārda reģistrētu ārzonas kompāniju akcijas un citi
interesanti papīri. Taču jau tagad Ventspils naftas prezidenta rīcībā redzama
prasmīga, taču aiz kulisēm stāvoša diriģenta ietekme.
Kamēr prese aizrautīgi purina gan SWH, gan priekšplānā izvirzītās valdības
amatpersonas, Aivars Lembergs ir gandrīz nemanāms: kad septembra sākumā
Valda Birkava valdības spice pat viesojas Ventspilī, lai iepazītos ar situāciju,
viņš tikai un vienīgi informē – un neko vairāk.
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Savukārt publiski Ventspils mērs izsakās tikai pāris reizes un ļoti, ļoti, ļoti
piesardzīgi, minot tikai to, ka Ventspils pilsētas valde par SWH priekšlikumu
bijusi informēta un faktiski jau Ventspils naftas nodošana privātā biznesa
sfērai esot pieņemama, jo privātbizness vienmēr strādājot efektīvāk nekā
valsts uzņēmumi.
„Es šo projektu atbalstu, jo esmu pārliecinājies, ka vissliktākais uzņēmējs
pasaulē ir valsts. Tai vispār nedrīkst uzticēt nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Pašvaldības – jau mazliet labākas, taču sekmīga uzņēmuma darbība var būt
tikai privātīpašnieka rokās. Īpašniekam ir pavisam cita psiholoģija,
ieinteresētība. Uzskatu, ka īpašam satraukumam nav pamata. Rit dabīgs
pārstrukturēšanās process, varbūt mums neierasts, bet nepieciešams gan,” –
šādas Ventspils mēra pārdomas atrodamas 1993. gada augusta Ventas Balsī.
Taču tas arī viss – lemiet, kungi, ko nu es…
Taču tā gluži nav – pirmām kārtām jau Ventspils naftas padomē, kura
beigu beigās pieņem galīgo lēmumu par uzņēmuma mantas neiznomāšanu
SWH, ir ne tikai visiem labi zināmie (un preses pietiekami spaidītie) lēmēji
Uldis Osis, Aina Bataraga un Uldis Pētersons, bet arī… tas pats Aivars
Lembergs.
Taču, skatoties uz ne tik redzamo Ventspils uzņēmumu – un tieši Ventspils
naftas – privatizāciju vēl nozīmīgāk, ka tieši šī pati Ventspils naftas padome
(un, protams, arī Jānis Blaževičs) dažus mēnešus vēlāk – 1994. gada pavasarī
– ne ar vārdu neiebilst, ka uz viena Ventspils naftas ceha bāzes tiek izveidota
jauna kompānija – AS Ventbunkers, kurā pašai Ventspils naftai par tās cehu,
respektīvi, galveno uzņēmuma pamatlīdzekļu daļu pienākas tikai 25% akciju.
Tā gan tolaik ir gana izplatīta prakse: valsts uzņēmumi kopuzņēmumos
iegulda savus objektus un infrastruktūru, bez kuras šo uzņēmumu darbība
būtu vienkārši neiespējama, pretī saņemot nevis kontrolpaketi, bet diezgan
pakuslus procentiņus – un tas viss notiek ar netiešu vai pat skaidru valsts
atbalstu.
Tā, piemēram, ārkārtīgi nozīmīgajā kālija sāls pārkraušanas uzņēmumā
Kālija parks valsts uzņēmumam Ventspils tirdzniecības osta tiek tikai 35% (par
to – vēlāk), citā tranzītuzņēmumā Venoil – nieka 16%, un tā tālāk. Rezultātā
nav brīnums, ka 1996. gada rudenī prese pēkšņi pamana – valsts uzņēmums
Ventspils tirdzniecības osta, kas vēl ne tik sen kontrolēja visu Ventspils ostas
teritoriju, nu nepārrauga pat četrus hektārus, savukārt blakus sakuplojusi
virkne pusprivāto kompāniju.
„Pēc perestroikas modē bija sauklis: atļauts viss, kas nav aizliegts. Tika
pieļauta mistisku veidojumu dibināšana kopā ar ārzemju vai vietējiem
uzņēmumiem – valsts uzņēmumi noslēguši visvisādus līgumus, bet valsts,
kuras pārraudzībā tas viss atrodas, nekādi uz to nav reaģējusi. Es pilnīgi
nepiekrītu, piemēram, Valsts kontroles slēdzienam par Latvijas kuģniecību, ka
tā, valstij nezinot un pilnīgi klusām, ir izveidojusi valsts uzņēmumu kā
holdinga tipa sabiedrību un tādējādi rada valstij zaudējumus.
Nu tā būt nevar. Valsts tikai tēlo strausu, ka tā neko neredzēja, kaut gan
tas viss notika ar attiecīgo valsts institūciju piekrišanu… Tātad pašas valsts
uzņēmumam tiek tikai tas mazumiņš, lai turētos virs ūdens, un tas būtu valsts
slaucamā mazpienīgā govs, bet peļņas lauvas tiesu paņems… SIA, kas bieži ir
cieši saistītas ar valsts uzņēmuma vadību,” – tā jau tajā pašā 1996. gadā
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presē izsakās tas pats Viktors Šadinovs. Arī tagad viņš teic, ka savas domas
šajā jautājumā neesot mainījis ne par matu.
Taču – valdošās noskaņas ir gluži citas, un Ventbunkera izveidošanas
gadījumā visi valsts interešu aizstāvju izliekas pat nemanām, ka faktiski acu
priekšā ir tāds pats SWH variants, tikai šķietami miniatūrā – nav runa par
visas Ventspils naftas mantu, bet tikai vienu mazu cehiņu, kur turklāt sava
daļa būs gan pašai Ventspils naftai, gan pilsētas pašvaldībai, gan privātajiem.
Taču brēc šoreiz tikai arodbiedrība, kas visām valsts augstākajām
amatpersonām rakstiski gan sūdzas par to, ka „pieņemts lēmums, kas veicinās
stabili strādājoša uzņēmuma iziršanu, kurš visu laiku ir maksājis nodokļus”,
gan norāda uz to, ka „nav vajadzīga palīdzība no jaunradītām firmām, kuru
mērķis ir iedzīvoties uz mūsu uzņēmuma rēķina”, „valsts akciju sabiedrības
spēkos ir pašai veikt naftas un naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un
pārkraušanu” un „kolektīvs stingri pastāv uz uzņēmuma nedalāmību.,
izmantojot visas likumā paredzētās cīņas formas, līdz pat streikam”.
Toties iepriekš pret valsts mantas iznomāšanu iebildušais uzņēmuma
vadītājs Jānis Blaževičs tagad arodbiedrības iebildumus komentē ar vārdiem:
„Es nezinu, kādas būs šo cilvēku prasības rīt.” Un arī Aivars Lembergs tajā
pašā Ventas Balsī paziņo ne tikai to, ka arodbiedrības „kampaņas” organizētāji
„rīkojas pēc PSRS vai Krievijas likumiem”, jo vēlas „paildzināt parazitēšanu
šajā amatā” un „spodrināt savu personisko reputāciju”, bet izsakās vēl krietni
skarbāk – „bremzējot naftas tranzītu caur Ventspili, vislabāk tiek grauta
Latvijas neatkarība”.
Formāli ierosinājums par kompānijas izveidošanu nāk no tās pašas
Ventspils naftas padomes (kurā jau 1993. gadā atrodams arī enerģiskais
Ventspils mērs), un augsne jau ir sagatavota. „2. bunkurēšanas laukuma
mantas ekspluatācija kopš 1989. gada nesusi ievērojamus zaudējumus
Ventspils naftai, tiem ir tieksme pieaugt, bet veicamo darbu apjomam –
samazināties,” – tā 1994. gada pavasarī vietējā laikrakstā Ventas Balss
situāciju dramatiskos toņos raksturo Ventspils mērs. (Vēlāk gan, kā vēsta tas
pats Ēnu pār Ventspili „neeksistējošais” variants, jau 1994. gadā Ventbunkera
apgrozījums ir vairāk nekā divarpus miljoni latu, peļņa – gandrīz miljons latu,
1995. gadā apgrozījums pārsniedz sešus miljonus latu, peļņa ir zem pusotra
miljona latu. Tiesa, Uzņēmumu reģistrā kompānijas 1994. gada peļņas un
zaudējumu aprēķina dati nez kāpēc vairs nav atrodami…)
Rezultātā speciālu lēmumu par nepieciešamību kaut ko strauji darīt ar
zaudējumus radošo Ventspils naftas objektu pieņem Valda Birkava Ministru
kabinets, kas apstiprina – jā, Ventspils naftai par savu ieguldījumu pienāksies
tikai 25% kapitāldaļu, un neviens pat nemēģina apstrīdēt jaunizveidotā
Ventbunkera līdzdibinātāja, SIA Venoil direktora Olafa Berķa argumentu,
kāpēc Ventspils naftai par ieguldījumu nepienāktos vismaz 51%, – tad taču
valsts uzņēmums varētu diktēt noteikumus privātkompānijām (kurām, starp
citu, sava pamatkapitāla daļa naudā jāiegulda tikai līdz 1996. gada
sākumam)…
Uzņēmumā piedalās arī Ventspils pašvaldība un vēl vairākas SIA, un
sākotnēji ir paredzēts, ka Ventbunkers nodarbosies tikai ar kuģu
nodrošināšanu ar degvielu un smērvielām (ar ko līdz tam labi tika galā pati
Ventspils nafta). Taču… solis pa solim, un 1996. gada maijā Ventspils naftas
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padome jau nāk klajā ar ierosinājumu kopā ar bērnudārzu, dienesta suņu
audzētavu un citiem sīkumiem cita starpā pārdot arī uzņēmuma naftas
muliņus – zinātāju acīs faktiski unikālu vērtību. Protams, arī kā to pircējs
nekavējoties tiek nosaukts tas pats Ventbunkers, un tā soli pa solim jau 1996.
gadā Ventbunkers kontrolē iespaidīgas Ventspils ostas teritorijas.
Tiesa, jau neilgi pirms 6. Saeimas vēlēšanām – 1995. gada beigās Māra
Gaiļa valdība ir paspējusi pieņemt rīkojumu, ar kuru pārdošanai tiek nodotas
valsts kapitāla daļas ne tikai Ventbunkerā, bet arī Kālija parkā, Ventamonjakā,
u.c. Juristi vēl tagad nav vienisprātis, cik likumīga ir bijusi līdz tam valsts
īpašumā esošo 25% pirmpirkuma tiesību nodošana uzņēmuma dalībniekiem,
taču fakts – 1996. gada sākumā Privatizācijas aģentūra apstiprina
Ventbunkera privatizācijas noteikumus, saskaņā ar kuriem privātkompānijām
par valsts akciju daļu jāmaksā… nu jau vairs tikai apmēram 1,6 miljoni latu,
turklāt puse summas – sertifikātos.
Varētu domāt, ka īstais cilvēks, kurš vismaz tagad varētu ieviest skaidrību
visos šajos jautājumos, ir Ventspils naftas padomes veterāns Uldis Osis. Taču
– redz, kāda nelaime: šķiet, ka visus šos notikumus – vismaz būtiskākās to
detaļas – kādreizējais finanšu ministrs, tagad ar Ventspili un tās pasūtījumiem
pietiekami cieši saistītās konsultāciju kompānijas Konsorts saimnieks ir
vienkārši (un izdevīgi) piemirsis.
– Savulaik bija doma, ka SW H varētu ņemt nomā Ventspils naftu .
Kas bija tie cilvēki, kas izlēma to nedarīt, un cik liela tajā bija jūsu
loma?
– Tas bija valdības līmenī. Tanī brīdī laikam es pat biju finansu ministra
vietas izpildītājs, un toreiz vēl Godmaņa valdība uzdeva man ar šo jautājumu
nodarboties. Es gan gluži neatceros, kādā sakarā, kāpēc viņi to uzdeva tieši
man, bet es biju atbildīgs sagatavot valdības viedokli šajā jautājumā un kaut
kādas alternatīvas, teiksim tā. Un mums bija diezgan daudz tikšanos ar tiem
pretendentiem, tas bija SWH un LatWestEast laikam, tagad piemirsies...
– Recept Holding nebija?
– Arī laikam bija... varbūt tur viņiem bija kaut kāda saistība, es tagad vairs
tik precīzi neatceros, un es neesmu pārliecināts, ka es arī tad zināju īsti
precīzi, bet tas galvenais moments bija pats Ainārs Gulbis. Mums bija gan
kopīgas tikšanās, gan viena vai divas sarunas atsevišķi ar Gulbi, un viņi ļoti,
ļoti… faktiski, bija tāds diezgan liels spiediens. Es gan neteikšu, ka tas bija
tāds brutāls negatīvā nozīmē, bet visu laiku viņi nāca un runāja, un zvanīja
man, cenšoties pierādīt, ko Ventspils nafta iegūs, no valsts uzņēmuma
pārtopot par būtībā privātsabiedrību. Sākumā gan viņi nomu piedāvāja, bet nu
bija skaidrs, ka tas ir tikai pirmais solis ceļā uz Ventspils naftas pārvēršanu par
privātkompāniju; kaut gan tieši tas netika tā runāts, bet skaidrs tas bija tāpat.
Mana pozīcija toreiz bija tāda, ka, lūdzu, piestādiet mums biznesa plānu,
pēc kura mēs varētu redzēt, kā Ventspils nafta, tiekot nodota jums nomā,
uzlabos savu darbību, kur ir redzams izvērtējums, kā viņi strādā šobrīd, vai tur
ir kādas problēmas un kā jūs šīs problēmas risināsiet, kā jūs to biznesu
attīstīsiet tālāk. Viņi vairākas reizes sniedza kaut kādus papīrus, kurus viņi
dēvēja par biznesa plānu, bet tas bija ļoti tālu no biznesa plāna. Un gluži
vienkārši man nekas neatlika, un tā es arī viņiem teicu, ka manā rīcībā nav
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argumentu un es tajā biznesa plānā arī neatrodu neko tādu, ko es varētu
aizstāvēt valdībā. To es gan viņiem toreiz teicu, gan valdībā.
Es jau Gulbim toreiz teicu – kas, jūs nevarat atrast kādu ekspertu, kas
jums normāli uztaisītu to biznesa plānu, lai to nav kauns rādīt valdības
līmenim, mūs taču izsmies. Es pat nesapratu, kāpēc viņi kaut kā tik nenopietni
pret to visu izturējās. Domāja, Gulbis atnāks, piecirtīs kāju pie grīdas vai
kulaku pa galdu, un tad viss viņiem tūlīt ir jāatdod. Visiem jāizstiepjas miera
stājā... Bet tā nevar.
– Bet man par Gulbi radies iespaids kā par tādu diezgan spējīgu
uzņēmēju..
– Bet kāpēc visi viņa biznesi nobruka? Visi. Tātad izrādījās, ka man tomēr
bija taisnība, nu, tai mūsu grupai. Viņam nekas nekur tā īsti kārtīgi nav
sanācis. Nu, nav viņš tādos redzamos līderos Latvijā kā spējīgs biznesmenis,
kas tiešām ir kaut ko nopietnu izdarījis. Turklāt viņam tajā laikā visas kārtis
bija rokās! Nu, es viņu cienu kā cilvēku, viņš ir ļoti gudrs cilvēks, un ar viņu ir
ļoti interesanti parunāt, oriģināla, nestandarta domāšana, bet diemžēl bizness
– tas nav tikai tikai rožainas, pat labas idejas. Tā ir arī spēja to īstenot un
plānot, un organizēt.
– Jā, Gulbis to ideju neiznesa. Bet mani interesē, kas to
Ventbunkera ideju iznesa?
– Nezinu... Es nekad neesmu bijis kaut kādā ciešākā saskarsmē ar
Ventbunkeru, pat ne kaut kādu konsultāciju vai projektu līmenī. Es nezinu, kā
viņi tur pašķīrās vai nesatikās, vai kā tur, vai vienojās, vai SWH atpirkās,
pareizāk sakot, vai ventspilnieki kaut kā tur atpirka, es nezinu, tā bija viņu
iekšējā virtuve kaut kāda, kādā veidā viņi tur to visu sastiķēja.
– Tajā, ka Ventspils nafta netika iznomāta SW H , jūsu loma bija
liela?
– Nu, nezinu, cik liela loma, bet es biju, nu, ziņotājs valdībā par šo tēmu.
– Un lēmumu pieņēma Ventspils naftas padome vai valdība?
– Vai tad toreiz bija padome? Es tagad vairs neatceros, kā tur bija ar to
padomi. Varbūt, ka tur bija padome, bet, vai es tur biju iekšā vai ne, to tagad
vairs neatceros.
– Un kāda bija Lemberga kunga loma tajā, ka neiznomāja?
– Viņiem notika sarunas starp Lembergu un SWH, visu to grupu, kas tur
bija. Bet viņi kaut kā nebija vienojušies. Pat vienā vai divās apspriedēs viņi
bija kopā, arī Lembergs sēdēja pie manis kabinetā Finanšu ministrijā, bet,
man grūti pateikt, kādas viņiem tur tās sarunas un attiecības bija. Bet viņi īsti
kopā nebija. Lembergs kaut kā atsevišķi turējās.
– Bet Lembergam jau tajā brīdī Ventspils nafta nepiederēja, viņš
jau bija tikai Ventspils mērs…
– Jā, protams, ka nebija.
– Un kādas viņiem tur bija tās vienošanās?
– Man liekas, ka toreiz tā pozīcija apmēram bija tāda, ka Ventspils naftai
tur jāpaliek tā kā valstij, tā kā pašvaldībai tur… Jūs saprotiet, likumdošanas
toreiz nekādas nebija, varēja tā un varēja šitā. Tie nomas līgumi, kas toreiz
bija slēgti, tur jau īsti nebija, uz kā balstīties.
– Borovkovs taisīja visus tos nomas līgumus no SW H puses?
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– Man liekas, ka tur nevis Borovkovs bija tik daudz, bet man liekas ka
vairāk pat bija tur iesaistīts… kā viņam bija uzvārds, viņš ir pazīstams
advokāts arī tagad, viņam diezgan diskutabla tā slava ir, viņš televīzijā reiz
atzinās, ka advokāts nevar nedot kukuļus sava klienta uzdevumā, citādi viņš
nevarēs vispār strādāt. Nu, bija tāds… neliela auguma. Viņš tur drīzāk spēlēja
svarīgāku lomu. [Acīmredzami tiek domāts Ainārs Platacis, bet viņa vārdu
Uldis Osis sarunas laikā tā arī neatceras.]
– Un Aina Bataraga?
– Bataraga… Man liekas, ka toreiz mums bija arī tāda kā darba grupa, ar
Bataragu, jā, es atceros, ka es konsultējos, bet neatceros, kādā tas statusā
bija, varbūt ka tā mums bija izveidota neliela darba grupa, lai analizētu, es
viens pats jau ar neuzņēmos tēlot kaut kādu lielā gudrinieka lomu. Un arī
Finanšu ministrijā, protams, man kolēģi palīdzēja...
– Bet es saprotu, ka Ventspils naftas padome pieņēma lēmumu
par to, ka neiznomās, un ka jūs esat tai laikā bijis padomē – Osis,
Batarga, Pētersons un Lembergs tur ir bijis…
– Tai padomē? Es tagad neatcerēšos, kas tur vēl bija, ir tik daudz gadu
pagājuši..
– Un pēc tam notiek Ventbunkera veidošana, kas principā ir tāds
SW H nomas samazināts variants. Kam tā ideja radās par tādu
Ventbunkeru ?
– To es nezinu... to es nezinu… es faktiski par to Ventbunkeru jau post
factum, kad viņš bija nodibināts, izveidots un jau… Vienreiz, kad es biju
Ventspilī, tad man ventspilnieki rādīja… No sākuma pat viņi nebija tur kaut kā
kopā, viņi tur konkurēja, Ventbunkers toreiz būvējās, un mēs kaut ko vēl
runājām, ka, redz, kā konkurenti tomēr spiežas iekšā par visām varēm.
– Bet viņiem jau iedeva Ventspils naftas cehu…
– Nu, laikam kaut kā tā bija... bet, kā tur beigās sanāca, ka Ventbunkers
beigās nonāca pašu ventspilnieku rokās, ka SWH un pārējie tika izspiesti no
turienes, es to īsti nezinu, kas un kā tur.
– 1994.gadā jūs vairs nebijāt Ventspils naftas padomē?
– Droši vien, ka es biju…
– Tad sanāk, ka jūs bijāt klāt pie lēmuma pieņemšanas, ka
Ventbunkeram iznomā to Ventspils naftas cehu.
– Droši vien, ka es biju klāt, jā.
– No kā nāca iniciatīva?
– Neatceros tagad vairs.
– Pret to neviens neiebilda?
– Iespējams, ka tas bija kaut kāds kompromisa lēmums, iespējams, ka
Ventspils naftas plānos tobrīd tas it kā neietilpa, jo tā ideja jau no paša
sākuma bija, ka Ventbunkers nodarbosies tā kā ar blendingu, tas ir ar
sajaukšanas lietām, piedodot kaut kādas īpašības tai degvielai, nu, naftas
produktiem īstenībā. Un Ventspils naftas galvenais bizness tomēr būs tā nafta
vai arī vienkārši naftas produktu tranzīts, kas nāk pa cauruļvadiem, savukārt
Ventbunkers vairāk orientēsies uz dzelzceļa pārvadājumiem, jo naftas
produktus ir izdevīgi pārvadāt tikai pa dzelzceļu, tiesa gan, pie šābrīža cenām
arī pašu jēlnaftu ir pietiekami rentabli pārvadāt pa dzelzceļu, bet toreiz tas tā
nebija.
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Nu, un tur zināma interese bija arī Lembergam, Ventspils pilsētai, teiksim
tā, tas pakalpojumu klāsts it kā tādā veidā palielinās, apjoms pieaug, tie ir
jauni papildus pakalpojumi, un tāpēc varbūt to būtu mērķtiecīgi darīt – un nav
lielas jēgas tā vienkārši ņemt un nelaist nevienu iekšā ne par kādu cenu. Es
pieņemu, ka tas tā varēja būt.
– Ja paskatās pēc būtības, tad SW H plāns bija vienkārši nosmelt
Ventspils naftas peļņu un noprihvatizēt caur to nomu. Un
Ventbunkerā Gulbja plāns faktiski tika īstenots, tikai ne viņa labā.
Vai ne tā?
– Kāpēc tā notika, tiešām nezinu, es īstenībā par to nekad neesmu
interesējies, jo es tā diezgan strauji pārgāju… Es kādu laiku vēl biju Ventspils
naftas padomē, bet man jau bija savs bizness no 1994. gada, un es sāku
nodarboties ar konsultēšanu un projektu gatavošanu.
– Paskatoties jau talāk uz Ventspils naftas privatizāciju: valdība
izstrādā koncepciju, un pēc tam Latvijas Naftas tranzīts iesniedz
savu priekšlikumu, kas ir gandrīz identisks šai valdības koncepcijai.
Kā tā varēja gadīties?
– To izstrādāja Privatizācijas aģentūra, bet es tur neesmu piedalījies.
– Un to Latvijas Naftas tranzīta priekšlikumu?
– Tur es neesmu bijis iekšā.
– Kādas ir jūsu domas, kā tas ir gadījies, ka viņi tomēr ir tik
līdzīgi?
– Grūti man pateikt, grūti man komentēt, kāpēc. Neesmu ne vienā pusē,
ne otrā pusē bijis. Pa vidu arī ne. Konsultantam ir tāds profesionālās ētikas
jautājums – nebāzt degunu tur, kur tev nevajag, tāpat kā juristiem vai
jebkurā tādā profesijā…
Tāpat nav brīnums, ka tagad Ventbunkera izveides jautājums izrādās tas,
par kuru Viktoram Šadinovam garāk runāt negribas: „Jā, bija nodalīta arī
viena piestātne, ne piestātne, bet pāris cauruļvadu, kas iet no viņiem līdz tam
muliņam tā, lai pats tas iekraušanas process nepiederētu. Faktiski jau tajā
laikā viņiem tur bija kaut kas izveidots. Viņš jau pirms tam bija nodalīts, un uz
tā bāzes bija izdalīta atsevišķa akciju sabiedrība. Jā, laikam Ventbunkers. Kad
es aizbraucu dabā apskatīt objektu, es gāju gar viņu lielajiem rezervuāriem,
tur žogs, un turpat aiz žoga tālāk nākamie rezervuāri, un es saku – un kam
tie? Tie ir tiem un tiem. Tā ka faktiski, es domāju, bija gatavība, ja nu
gadījumā kādu politisku iemeslu dēļ šis valdības lēmums netiktu īstenots, tad
viņi bija gatavi rezerves variantam...”
Vienlaikus, protams, jau ar Privatizācijas aģentūras svētību rit vēl daudzu
citu Ventspils uzņēmumu valsts kapitāldaļu privatizēšana – kad valsts un
privāto kopuzņēmumu privātīpašnieki, izmantojot valsts infrastruktūru un
objektus, ir sapelnījuši pietiekami, tie pamazām izpērk no valsts tās īpašumā
vēl atlikušās daļas: tā, piemēram, 1997. gada septembrī Privatizācijas
aģentūras valde paklusām pieņem lēmumu, ka Ventamonjaka valstij
piederošos nepilnos 27% akciju pārdos amonjaka pārkraušanas uzņēmuma
„ārvalstu” īpašniekiem – ofšorizētajām Ventk Co Ltd un Solvalub Trading Ltd
(cena – 5,42 miljoni latu, no kuriem 45% var maksāt sertifikātos), bez īpaša

73

trokšņa Latvijas Naftas tranzīts paraksta arī līgumu ar Privatizācijas aģentūru
par valsts daļas iegādi terminālā Naftas parks. Un tā tālāk, un tā tālāk.
Un Ventbunkera variants, protams, nav vienīgais: izrādās, ka arī aiz šī
uzņēmuma tā dibināšanas sākumos stāv citas, tikpat īpatni dibinātas
kompānijas – lūk, vēl neliels fragments no Viļa Selecka „neesošās” grāmatas:
„1993. gada 6. martā intervijā Ventas Balsij Tirdzniecības ostas direktors
O. Stepanovs ventspilniekus iepriecināja ar patīkamu vēsti – esot nodibināta
privātfirma ar nosaukumu Venoil. Tās dibinātāji esot valsts uzņēmumi –
Latvijas kuģniecība, Tirdzniecības osta, kā arī britu kompānija Shelbourne. Bez
Venoil nevarot uzlabot bunkurēšanas bāzes darbu. Tā esot nesusi zaudējumus
ostai, bet pēc privātfirmas nodibināšanas uzreiz parādījusies peļņa.
Direktora teiktais izklausījās ļoti jauki. Vai nav labi, ka veidojas tirgus
ekonomika un ka nāk ārzemju investīcijas? Taču direktors noklusēja, ka starp
dibinātājiem ir vēl viens privāts uzņēmums – Investors V, Šveices un Latvijas
kopuzņēmums, kuram turklāt piederēja 60 procenti no Venoil vienu miljonu
dolāru vērtā statūtkapitāla. Tātad tieši Investors V bija galvenais Venoil
saimnieks. Kāpēc tas tika slēpts? Palūkosimies, kas bija Investora V dibinātāji.
Divas firmas: SBL Investments no Ženēvas ar 49 procentiem kapitāla un
Ventspils SIA N&J , kurai piederēja 51 procents kaptāla un kuru 1990. gada 1.
decembrī dibināja Olafs Berķis.
Ko tas nozīmēja? Tikai vienu – Venoil īstais samnieks bija Olafs Berķis, kas
kontrolēja Investoru, bet tas savukārt visu Venoilu. Tātad patiesībā
bunkurēšanas bāze bija nodota šim kungam. Kāpēc intervijā O. Stepanovs to
neatklāja ventspilniekiem?
Taču tas nebija vienīgais fakts, ko noslēpa O. Stepanovs. Viņš kautrīgi
noklusēja arī to, ka jaundibinātās firmas valdes priekšsēdētājs ir neviens cits
kā viņš pats – Oļegs Stepanovs. Kāpēc tāda kautrība? Varbūt tāpēc, ka
toreizējā likumdošana aizliedza valsts uzņēmumu direktoriem strādāt arī
privātfirmās, kuras turklāt nodarbojās ar radniecīgu biznesu?
Bet tie nav vienīgie jautājumi, kas rodas, uzsākot privatizāciju ostā. Vai
runas par bunkurēšanas bāzes zaudējumiem pirms Venoil dibināšanas un
peļņu pēc tās darbības sākuma nebija tikai iegansts, lai šo valsts uzņēmuma
daļu nodotu privātfirmai? Ja O. Stepanovs kā privātas firmas vadītājs varēja
strādāt ar peļņu, tad kāpēc viņš to nespēja, būdams valsts uzņēmuma
vadītājs? Tirdzniecības osta taču guva pietiekami lielus ienākumus, lai atrastu
investīcijām nepieciešamos līdzekļus…”
Ko par to tagad saka Jānis Naglis, kad viņam tiek taujāts par citu Ventspils
uzņēmumu privatizēšanu? Viņš – protams, nu, ko tad viņš: „Mēs jau tikai
realizējām privatizācijas likuma sadaļu, tā saucamos Ministru kabineta 206.
noteikumus par valsts kapitāla daļu pārdošanu – bija jāievēro tas, kas uz to
brīdi jau bija padarīts līdz 1994. gada 12. aprīlim, kad mani apstiprināja tajā
amatā. Ņemiet vērā, ka lielākās daļas ar Ventspili saistīto uzņēmumu
privatizācija, izņemot Ventspils naftu, praktiski notika līdz Privatizācijas
aģentūras dibināšanai. Tika nodibināti kopuzņēmumi, kurā daļa ir privātais
kapitāls, un atbilstoši tā laika likumdošanai un likumam par akciju sabiedrībām
vai statūtsabiedrībām viņiem ir pirmpirkuma tiesības uz esošajām kapitāla
daļām, un tādā veidā viņi lēnā garā pie saviem īpašumiem arī tika…”
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Bet – no kurienes tad beigu beigās nāca nauda visiem šiem rezervuāriem,
pirmpirkumiem un citiem pirkumiem? Viktors Šadinovs: „No kurienes nauda
nāca? It kā mēs zinām… Kā jau daudzos gadījumos tajā laikā ir dzirdēts, ka
uzņēmumiem pie ieejas un izejas bija pa privātam uzņēmumam vai SIA vai vēl
kaut kādam, kas tur nosmēla. Vai tas ir šajā gadījumā tā bijis vai nebijis, nu,
grūti teikt, ja.” Un Jānis Naglis – atbildot uz jautājumu, cik tad patiesa,
runājot par Ventspils naftu un citiem Ventspils uzņēmumiem, ir versija, ka bija
bariņš cilvēki, kas bija saistīti ar šiem tolaik vēl valsts uzņēmumiem, iznomāja
šo uzņēmumu jaudas paši savām firmām, kas bija reģistrētas ārzonās, tad
ieviesa starpniekus, nosmēla krējumu un tad ar to naudu, ko bija sapelnījuši,
privatizēja uzņēmumus: „Daļēji jā. Jo tāpatās nauda ir jānopelna, vai nu viņa
tiek nopelnīta, nopērkot šo uzņēmumu uz nomaksu, vai citādi…”
Un te nu mēs beidzot nonākam pie, iespējams, daudziem interesantākā –
kādā veidā tad radās tā sākotnējā lielā naudiņa, kas no skaidri nezināmā, kaut
labi nojaušamā īstā saimnieka plūda Vitāla Lejiņa kabatās un kontos, bet tālāk
– gan iegūlās anonīmajos seifos, gan tika izmantota kapitāldaļu un nekustamo
īpašumu pirkšanai? Pēdējais laiks pāriet no abstraktas runāšanas un
amatpersonu taisnošanās pie… jā, pie milzīgajām melnajām dokumentu
mapēm.
IV. Stāsts par diviem Lembergiem. Bet varbūt vienu?
Pirms ķeršanās pie šīs grāmatas mums vēl nekad mūžā nebija bijis tik
daudz mapju. Mazāku mapīšu tagad, kad grāmata gatava, ir vesels bars,
sakopēto papīru grēda sniedzas gandrīz vai pusmetra augstumā, datora
cietajā diskā pārdesmit gigabaitus aizņem pārfotografētie dokumenti, –
drošības dēļ to kopijas glabājas vēl pāris citos datoros dažādās Rīgas vietās.
Gluži vai varētu to visu atdot kādam arhīvam – vai, teiksim, Ventspils
muzejam.
Presē lasīts, ka ir bijuši ievērojami biznesmeņi un kādreizēji banku vadītāji,
kam daudz kas no šo mapju satura vienkārši stāvējis seifā vai grāmatvedības
aktīs, – kad savajadzējies, vienkārši visu izgrābuši un sakopējuši. Mums
diemžēl nekā tāda nebija – nācās vākt visu kopā pa kripatiņai vien, pa
kripatiņai vien. Un šīs kolekcijas lepnums, protams, ir trīs milzīgas labi, pat
pedantiski sakārtotas melnas mapes, kuras tāpat presē bieži pieminētas kā vai
visu tiesībsargāšanas iestāžu pūliņu pamats saistībā ar mūsu grāmatas
galveno varoni.
Pa vienai vien mūsu rīcībā nonāca arī tās – un turklāt kādā kārtībā! Visi
dokumenti rūpīgi ievietoti atsevišķos caurspīdīgos vāciņos, uz katriem
vāciņiem uzlipināts numuriņš, katras lielās mapes sākumā dokumentu saraksts
– ar numuriņiem apzīmētie dokumenti ir detalizēti aprakstīti un izskaidroti. Ar
vārdu sakot, prieks strādāt, – un uz cik daudziem jautājumiem šie dokumenti
vismaz šķietami dod atbildes!
Pirms dažiem desmitiem lappušu mums palika neskaidrība – no kādiem
avotiem gan nākuši nelaiķa Vitāla Lejiņa mantojumā atstātie miljoni? Un re –
uz galda stāv četri dokumenti: trīs no tiem ir zvērinātas notāres Skaidrītes
Krūmiņas apstiprinātas kopijas, kas apliecina, ka noslēpumainajam
uzņēmējam ir piederējusi arī vienā no „vismelnākajām” ārzonām – Britu
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Virdžīnu salās reģistrētā Kaywood International Limited (kura Aivara
Lemberga saņemtā mantojuma uzskaitījumā nez kāpēc neparādās).
Taču visinteresantākais ir ceturtais dokuments – ar 1994. gada 14. jūniju
datēta SWH Rīga vēstule uzņēmumam Ventrans par tā paša gada otrā
ceturkšņa peļņas pārskaitīšanu Depozītu bankas kodētajā kontā, kas piederējis
tam pašam Vitālam Lejiņam. Jā, tiešām žēl, ka šo kontu izraksti kaut kā vairs
nav īsti atrodami, taču tepat blakus ir arī izsmeļošs paša Aināra Gulbja
skaidrojums par „Ventspils saimnieku”:
„Viņš Vitālu vienkārši izmantoja kā sev pietiekami tuvu cilvēku, lai pie viņa
akumulētu savus līdzekļus, kurus jebkurā brīdī Vitāls bija gatavs atdot. Es
vienmēr atdevu naudu Vitālam Lejiņam, jo Lembergs jau to naudu nekad
neņēma pats. Viņš vienmēr teica: „Atdosi Vitālam. Noformēsi uz Vitālu.”
Pirmās naudas attiecības ar Vitālu man bija tādas, ka Lembergs palūdza
vienas no pirmajām naudām, kas viņam pienācās – tie bija 100 000 dolāri –
ieskaitīt tās Canon firmas dibināšanas rēķinā…”
Nu, ko, tas vairs nav nekāds īpašais pārsteigums, vai ne? Tiesa, Aināra
Gulbja liecības ir tikai liecības, kādas viņš pēdējos gados tiesībsargāšanas
iestādēm sniedzis padaudz. Gan par to, ka Ventspils mērs Aivars Lembergs
savulaik esot ieguvis ietekmi AS Kālija parks un faktiski kļuvis par uzņēmuma
līdzīpašnieku ar draudu un šantāžas palīdzību, ar citu rokām nosmēlis tā
peļņu, šantažējis un pat „tikšanās laikā Vīnē izteica draudus personīgi man un
manas ģimenes locekļiem”.
Turklāt nevar nepieminēt arī Aināra Gulbja neveiksmīgo prāvu ar Aivaru
Lembergu, kuram vairākās instancēs izdevies no kādreiz visvarenā SWH bosa
(un, kā rāda dokumenti, arī iespaidīgu darījumu un biznesa partnera) attiesāt
gandrīz 122 tūkstošus latu tieši par nelaiķa Vitāla Lejiņa atstātajos
dokumentos atrasto SWH vekseli. Taču arī par šo vekseli atrodams šāds –
tiesai varbūt arī nepietiekams, bet mēs taču arī netaisāmies nevienu tiesāt, vai
ne? – Aināra Gulbja skaidrojums:
„Par vekseli patiesība ir tāda: es to naudu nedabūju, tā bija Lembergam
pienākošā peļņas daļa. Bija kompānija Ventrans, un man tur bija apmēram
50%. Tā kā mums bija vienošanās ar Lembergu, ka viņš dabū trešo daļu no
visas Ventspils tranzītā nopelnītās naudas, viņš gribēja, lai es uzrakstu vekseli,
kaut gan bija skaidrs, ka dividendes ieskaitīs viņa kontā. Es uzrakstīju vekseli,
bet dividendes ieskaitīja tajā kontā, kas bija Vitāla konts.”
Dividendes ieskaitīja, bet vekselis palika, kaut gan Vitāls Lejiņš vairākus
gadus pēc tā termiņa beigām pat nemēģināja piedzīt naudu no Aināra Gulbja?
Palika gan vekselis… „Toreiz jau ļoti daudz kas notika vairāk uz tuvām
attiecībām nekā uz kādiem līgumiem un papīriem. Lembergs bija viens no
tiem, kuru dēļ, teiksim, tam, ka tu kaut ko apsoli kādam, vairs nekad nav bijis
nekādas nozīmes. Ja tas nav uzrakstīts uz papīra, tad tas nekas nav. Viņš jau
faktiski ieviesa tādu praksi. Līdz tam visur Ventspils naftā, lai kā es neattiektos
pret jebkuru no tiem cilvēkiem, kas tur piedalījās, bija ļoti liels svars, ja kaut
kas bija norunāts. Bet Lembergs ieviesa tradīciju, ka jābūt precīzi juridiski...”
Tiesa, nav izslēgts, ka tieši šī ieviestā tradīcija – ja, protams, mēs ticam
viņa tagadējam nedraugam – Ventspils mēram ir izdarījusi lāča pakalpojumu.
Ja ne viņa aizraušanās ar dokumentēšanu, savu īpašumtiesību un peļņas
dividenžu juridisku nostiprināšanu, trīs melnās mapes, ļoti iespējams, būtu
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daudz plānākas un to saturs – ne tikai tiesībsargāšanas iestādēm, kuras ar
vismaz ar daļu no šiem dokumentiem „strādā” jau kopš deviņdesmito gadu
beigām, bet arī mums visiem – daudz neinteresantāks.
Kā tad kopumā nosaukt to, kas šajās melnajās mapēs atrodas?
(Zinātkārākajiem un uzcītīgākajiem lasītājiem, kuriem nav bail no apjomīga,
vietumis pat mokoši detalizēta apraksta, varam ieteikt pašiem iepazīties ar
dokumentu uzskaitījumu grāmatas beigās atrodamajā „melno mapju
pielikumā”.) Pirms dažiem gadiem, kad tiesībsargāšanas iestādēm daļu šo
dokumentu nogādāja kādreizējais Latvijas Krājbankas prezidents Arnolds
Laksa, viņa skaidrojums bija šāds:
– 1993.–1994.gadā Aivars Lembergs un viņa domubiedri, tai skaitā
daudzas valsts amatpersonas, aizbraukuši uz Šveici, laikam jutās kā uz citas
planētas un domāja, ka nekad nepienāks laiki, kad varēs diezgan vienkāršā
veidā noskaidrot, kādas finansu operācijas mūsu pilsoņi ir veikuši ārvalstīs. Arī
dokumenti, kas ir manā, prokuratūras un KNAB rīcībā, vismaz par 1994. –
1995.gadu apliecina manis teikto – pārdrošība bija tiešām bērnišķīga.
Pats Lembergs daudzkārt ir parakstījies gan uz akciju saņemšanas
sertifikātiem, gan uz vēstulēm, kur tiek aprakstītas darbības shēmas, kā tiks
nozagti valstij piederošie līdzekļi. Tur ir daudzu amatpersonu paraksti. Pašlaik,
2000.–2003.gadā mēs tādus, protams, vairs neatradīsim, advokāti ir
piestrādājuši un apmācījuši... Kaut gan Lemberga visatļautība arī pēdējos
gados viņu var nopietni iegāzt.
Bet, lai atšķetinātu šo lietu, ir jāsāk ar 1993.–1994.gadu. Tas, protams, ir
milzīgs darbs – noskaidrot, kā šie pieseguzņēmumi, kas tika izmantoti tajā
laikā, pēc tam transformējās par citiem un kā īpašumtiesības Ventspils naftā,
Kālija parkā, Ventamonjakā vēlreiz un vēlreiz formāli pārgāja arvien citu
ofšorkompāniju īpašumā.
– Kuras bija tās valsts amatpersonas, kas, kā jūs teicāt, 1993.–
1994.gadā līdz ar Lembergu brauca uz Šveici?
– Piemēram, tolaik valstij simtprocentīgi piederošā uzņēmuma Ventspils
nafta vadība. Šajos dokumentos ir neskaitāmas vēstules un akciju sertifikāti,
par kuru saņemšanu parakstījies Jānis Blaževičs, arī Ventspils naftas valdes
loceklis Valentīns Kokalis, arī Igors Skoks paspēja strādāt Ventspils naftā kā
valsts uzņēmuma vadītājs. Oļegs Stepanovs kā Ventspils ostas vadītājs –
tolaik vēl nebija pat Kālija parka. Ansis Sormulis, viens no Itālijas mafijas
advokāta Rūdolfa Meroni draudziņiem un „Latvenergo 3 miljonu latu afēras”
izpildītājiem.
– Bet valsts pārstāvji?
– Šajos dokumentos tiešas norādes par valsts pārvaldes cilvēku
iesaistīšanos šajās shēmās nav. Netieši apliecinājumi ir pieņemtajos
normatīvajos aktos, dokumentos, privatizācijas noteikumos.
– Kas ir šie dokumenti, par kuriem ir runa?
– Dokumenti, kas apliecina šo cilvēku līdzdalību minēto ofšorkompāniju
dibināšanā. Tur ir uzņēmumu dibināšanas līgumi, dažādi Latvijas amatpersonu
pilnvarojumi ārvalstu advokātu kantoriem, teiksim, Lemberga pilnvarojums
pasaulslavenajam advokātam Meroni rīkoties viņa vārdā ar mantu, akcijām.
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Tur ir neskaitāms daudzums akciju sertifikātu, uz kuriem ir rakstīts, kam
tie ir izdoti un kam tālāk tiek pārskaitītas šīs akcijas. Tur ir dažādi naudas
maksājumi no ārvalstu bankām šīm amatpersonām kā dividendes no šo
uzņēmumu darbības. Ir uzrādīti daudzi konti, kuros nauda ieskaitīta.
Tur ir personīgās sarakstes vēstules starp advokātiem un Latvijas
amatpersonām. Ir apkopota publiska informācija, kas pierāda, ka šie
uzņēmumi ir dibināti – oficiāli paziņojumi ārvalstu presē...
– Kur tādus dokumentus var dabūt? Tādas lietas cilvēki apkārt
nemētā.
– Protams. Manā rīcībā liela daļa dokumentu nonāca 1995. gadā, kad sāku
strādāt SWH grupai piederošajā Rīgas Apvienotajā Baltijas bankā, kura vēlāk
kļuva par daļēji ventspilniekiem piederošu banku. Pārņēmu lietas no
iepriekšējiem diviem vadītājiem. Mantojumā saņēmu neuzskaitītu sarakstu un
dokumentu kopijas, kas atradās seifā. Līdz 1997. gadam tās glabājās seifā un
īpašu uzmanību nepiesaistīja. Bet, kad notika Krājbankas privatizācijas pirmais
posms, šos dokumentus kā neuzskaitītus uzskatīju par lieku pārlikt Krājbankas
lielajā seifā, un tā tie iegūlās manā seifā.
Interesi šie dokumenti man sāka radīt ap 1997. gadu un jo īpaši 1998.
gadā, kad man kā Krājbankas vadītājam sākās lieli konflikti ar Lembergu. Tad
sāku piestrādāt pie iztrūkstošu posmu meklēšanas. Lielā mērā man palīdzēja
Ainārs Gulbis no SWH, kuram ir pietiekami laba tālaika notikumu kartotēka.
Viņš man arī ļāva to darīt.
– Kāpēc jūsu pilsoniskā apziņa piecus gadus gulēja un nevērsās
pie tiesībsargājošajām iestādēm ātrāk?
– Biju Krājbankas amatpersona. 1998. gadā sākās liels konflikts starp mani
kā Krājbankas prezidentu un Aivaru Lembergu kā Ventspils uzņēmumu
faktisko īpašnieku. Šie uzņēmumi savukārt bija īpašnieki Latvijas Krājbankā.
Jau tajā laikā Aivars Lembergs, protams, izrādīja milzīgu interesi par manā
rīcībā esošajiem dokumentiem un iespēju tos atgūt.
– Kā viņš to izrādīja?
– Lūdza, draudēja, šantažēja.
– Zvanīja jums un teica: „Arnold, atdod dokumentus, maita!”?
– Gan zvanīja, gan tikās ar mani desmitiem reižu. Kad uzsāku strādāt
Latvijas Krājbankā, man jau nebija sliktas attiecības ar Ventspils
uzņēmumiem. Mēģināju būt lojāls. Bet, kad no Aivara Lemberga nāca tādi
piedāvājumi, kas apliecināja, ka viņš domāja un bija pārliecināts, ka banka
faktiski pieder viņam, nevis valstij, kam tolaik piederēja 75 procenti
Krājbankas kapitāla, tad...
– Kādi bija šie Lemberga piedāvājumi?
– Zem pašizmaksas izsniegt kredītus Ventspils uzņēmumiem. Pārdot
sertifikātus, kas tolaik jau viņu sāka interesēt, par cenu, kas ir zemāka nekā
Krājbankas iepirktā.
– Vai šīs sarunas ir dokumentētas? Diktofonā neierakstījāt?
– Nē, pārsvarā ne…
– Bet varat apliecināt, ka Lembergs šajās sarunās ar jums
uzstājās kā Ventspils daļas pārstāvis, nevis kā pašvaldības vadītājs,
kam rūp pilsētas izaugsme?
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– Tieši tā. Šādas liecības esmu sniedzis. Desmitiem reižu esmu piedalījies
apspriedēs Ventspils domes pirmajā stāvā. Tajās, protams, piedalījās Ventspils
uzņēmumu vadītāji, bet pārsvarā viņi klusēja. Saruna notika starp Ventspilij
piederošo uzņēmumu vadītājiem, kas tika saukti viens pēc otra, tai skaitā arī
mani bieži lūdza atbraukt. Aivars Lembergs visu uzņēmumu vārdā vienmēr
pieņēma lēmumus turpat pie lielā „domes” galda. Neviens nekad neiebilda,
bija saprotams, ka galvenais īpašnieks, kontrolpaketes turētājs Ventspils
uzņēmumos ir neviens cits kā Aivars Lembergs…
Tā, lūk – vēl viens cilvēks, kuram nav īpaša pamata mīlēt Ventspils mēru,
viņu sauc vairs nevis vienkārši par pilsētas saimnieku, bet jau arī par
uzņēmumu īpašnieku, pat – „uzņēmumu galveno īpašnieku”, „kontrolpaketes
turētāju”. Nē, nudien pēdējais brīdis kārtīgi izpurināt dokumentus no
melnajām mapēm un noskaidrot, ko tad tie parāda un – ko tomēr neparāda.
Pirmām kārtām jau jāteic, ka ir teorētiski iespējams – visās šajās vēstulēs,
protokolos, apliecinājumos, aktos un citos dokumentos minētais Aivars
Lembergs (un vietumis ne tikai „misters Lembergs”, vienkārši „Lembergs”, bet
pat „Aivers Lembergs”) nemaz nav šīs grāmatas galvenais varonis. Ja
atminamies Ventspils mēra un ekonomikas ministra abpusēji absurdo kašķi
par to, kurš Ojārs Grinbergs īsti iecelts Ventspils brīvostas valdē, tad šī strīda
būtība liek arī izdarīt kādu no pirmā acu uzmetiena īpatnu secinājumu.
Proti – ja reiz ar 1993.–1995. gadu datētajos dokumentos nav minēts
naudas, akciju, dividenžu saņēmēja personas kods, varbūt patiesībā ir runa
par pilnīgi citu Aivaru Lembergu. Varbūt ir bijis viens Aivars Lembergs –
uzcītīgs un pieticīgs savas pilsētas saimnieks, kamēr otrs Aivars Lembergs ir
regulāri braukājis uz Šveici un citām pasaules malām, tur piedalījies dažādās
akcionāru sapulcēs, parakstījis pilnvaras, uzrādījis akcijas ārzonas kompānijās
un, protams, saņēmis naudu, naudu un naudu.
Tiesa, šķiet, ka tādā gadījumā abi Aivari Lembergi vismaz vietumis ir
saskrējušies aci pret aci – tā vismaz liecina informācijas druskas par Ventspils
pašvaldības vadītāja ārvalstu komandējumiem un citiem braucieniem, tās
salīdzinot ar „otrā”, finansiāli draiskulīgā Aivara Lemberga „atzīmēšanos”
dažādās ofšorizēto struktūru akcionāru sapulcēs un tamlīdzīgi. (Melnajās
mapēs ir, piemēram, vesela kaudze rēķinu par Aivara Lemberga un citu
Ventspils valsts uzņēmumu vadītāju vai viņu dubultnieku uzturēšanos Cīrihes
viesnīcā Hotel Eden au Lac Zurich deviņdesmito gadu pirmajā pusē.)
Kāpēc tās ir tikai informācijas druskas? Vienkārši: kad Ventspils domes
priekšsēdētājam tika nosūtīta oficiāla vēstule, pieprasot pilnus datus par
visiem Ventspils pašvaldības vai tās iestāžu un uzņēmumu apmaksātiem
ārvalstu komandējumiem, kuros viņš devies 1990.–1995. gadā, par tiem
visiem minot sākuma un beigu datumu, maršrutu, iemeslus, pamatojumu,
kopējo summu, kas iztērēta tā apmaksai no attiecīgās institūcijas līdzekļiem,
un rezultātus, atbilde bija īsa – visi šie dokumenti esot nodoti arhīvā. Un –
sveiki.
Tad nu ērtības labad pieņemsim, ka visi Aivari, Aiveri un misteri Lembergi
tomēr ir viens un tas pats Aivars Lembergs (kaut varbūt arī ne Ventspils
mērs), un palūkosimies – ko tad tādu uzņēmējdarbības druvā 1992.–1995.
gadā paveicis šis te Aivars Lembergs, kurš varbūt ir, bet varbūt arī nav mūsu
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grāmatas galvenais varonis? Tā īsti lielajā tranzītbiznesā viņa vārds parādās
jau 1992. gada jūnijā, kad Aivars Lembergs kopā ar to pašu Aināru Gulbi, kā
arī Māri Forstu, Vladimiru Frančuku un Oļegu Stepanovu piedalās akciju
sabiedrības Ventrans (tās pašas Ventrans vai tās tuvas „radinieces”, kura
vēlāk uz Vitāla Lejiņa kodēto kontu pārskaita peļņas – kā jūs domājat, kam
patiesībā domātās? – daļu) ārkārtas kopsapulcē.
Vismaz dokumenta kopija rāda, ka šajā sapulcē vēl piedalās neapšaubāmi
īstais Aivars Lembergs – Ventspils tautas deputātu padomes priekšsēdētājs,
un apspriežamo jautājumu loks ir pietiekami nopietns: par 1992. gada peļņas
ieguldīšanu ražošanas attīstības fondā informācijas sistēmas Vita, Naftas
parka 100, Ventrans Minerāla un Metanola 800 projektiem, kā arī vienkārši
„mārketingam” un „citiem nepieciešamiem projektiem”.
Īstais Aivars Lembergs piedalās (turklāt kā sapulces vadītājs) arī
nākamajās divās Ventrans kopsapulcēs 1992. gada septembrī un 1993. gada
februārī, kurās tiek gan spriests par 4,6 miljonu dolāru finansējumu Ventspils
transporta mezgla integrētās informatīvās sistēmas Vita izstrādei, gan lemts
par uzņēmuma peļņas sadali.
Turklāt zīmīgi, ka visās šajās sapulcēs piedalās cilvēku loks, kuri tādās vai
citādās kombinācijās būs sastopami arī virknē citu ar Ventspili cieši saistīto
pusofšorizēto uzņēmumu: tobrīdējā valsts uzņēmuma Ventspils tirdzniecības
osta (vēl nesarukuša līdz dažiem hektāriem kā pāris gadus vēlāk) direktors,
jau pieminētais Oļegs Stepanovs, slavenās Nordex GmbH ne mazāk slavenais
ģenerāldirektors Grigorijs Lučanskis, SWH grupas uzņēmuma Interlatvija
valdes prezidents Māris Forsts, tāpat labi zināmais Ainārs Gulbis un valsts
uzņēmuma Ventspils ostas rūpnīca vadība.
Savukārt dažus mēnešus vēlāk vērojama pastiprināta naudas plūsma starp
kompānijām, no kurām dažās akcionāru vidū jau parādās skaidri
neidentificējams Aivars Lembergs: tā 20. septembrī 250 tūkstoši dolāru no
Ventrans AG konta BNZ Neumunster bankā pārceļo uz SWH Riga AG Zurich
kontu, bet vēl 510 tūkstoši dolāru – uz Interlatvia AG Zurich kontu, savukārt
dienu vēlāk 250 tūkstoši no SWH Riga Zurich AG konta aizplūst uz Union
Baltic Bank in Riga (Rīgas Apvienotās Baltijas bankas) kontu līdzdalībai tās
statūtkapitālā…
Tieši 1993. gada vidū arī maisam gals nāk vaļā – un nav jau arī nekāds
brīnums. Kā atceramies, tieši šajā laikā SWH Rīga neveiksmīgi sasparojas uz
visas Ventspils naftas iznomāšanu no valsts, un tieši 1993.–1995. gadā
privātkompānijas sāk tā pa īstam „apgūt” Ventspils tobrīd vēl valsts īpašumā
esošos tranzītuzņēmumus, uz nebēdu dibinot kopuzņēmumus, kuru peļņas
daļa pazūd ārzonās un starpniekfirmu īpašnieku kabatās.
Lūk, pāris īpaši brēcoši piemēri. 1994. gada 21. janvārī tiek dibināta akciju
sabiedrība Ventamonjaks, kurā līdzās valsts uzņēmumam Ventspils ostas
rūpnīca (ģenerāldirektors – Krists Skuja, vēlākais Ventamonjaka prezidents),
citam valsts uzņēmumam Latvijas agroķīmija un Ventspils Tautas deputātu
padomei ir kārtējie divi ofšori – Lielbritānijā reģistrētā Solvalub Ltd. un tajā
pašā ierastajā Cīrihē reģistrētā Ventk Co (Company) Ltd, kuru pārstāv Jurijs
Bespalovs un kura pieder… jā, tiešām interesanti – kam? Katrā ziņā no
dokumentiem izriet, ka vismaz kāds Aivars Lembergs vai „misters Lembergs”
tai ir stāvējis ļoti tuvu.
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Skatoties ar šīsdienas acīm, jaunās kompānijas dibināšanas nosacījumi var
šķist tiešām pasakaini, pat vienkārši neiedomājami: kamēr Ventk Co Ltd
dibināšanas kapitālā iegulda precīzi 4203 latus (tiesa, tālākajiem šī un pārējo
dibinātāju ieguldījumiem jābūt jau būtiski lielākiem), Ventspils ostas rūpnīcas
ieguldījums ir, maigi izsakoties, jau ievērojami apjomīgāks.
Tajā ietilpst – citēsim precīzi – „rezervuāri ST–1, ST–2, NH3 kompleksa
dzelzceļa izkraušanas estakāde, NH3 kompleksa kompresoru stacija, NH3
kompleksa piestātnes stenderu iekārtas, NH3 kompleksa centrālā vadības
pults, NH3 kompleksa ugunsdzēsības sistēma, NH3 kompleksa elektriski
enerģētiskās iekārtas un kontroles mēraparāti, NH3 kompleksa cauruļvadu
sistēma, ēkas un celtnes, kas attiecas uz NH3 kompleksu”.
Taču tiem laikiem šāda proporcija izrādās visnotaļ normāla. Tiesa, valsts
īpašuma ieguldīšanai vajadzīga atļauja no Zemkopības ministrijas, taču jau tā
paša 1994. gada februāra vidū tāda arī tiek dota: toreizējais ministrs Jānis
Kinna paziņo – ministrija neiebilstot, ka Ventspils ostas rūpnīca iestājas
Ventamonjakā ar 2 648 000 latu mantisko ieguldījumu, un dodot pilnvaras
Ventspils ostas rūpnīcas ģenerāldirektoram Kristam Skujam parakstīt
Ventamonjaka dibināšanas dokumentus (pašam kļūstot par jaunā uzņēmuma
prezidentu)…
Tas pats, tikai vēl brēcošākā veidā – notiek ar 1993. gada 4. maijā
dibināto akciju sabiedrību Kālija parks. Tā dibinātāji ir ar gatavību dāsni
padalīties valsts īpašumā jau labi zināmā Ventspils tirdzniecības osta
(joprojām valsts uzņēmuma statusā), Ventspils pašvaldība, kā arī
privātuzņēmumi – nosacīti pašmāju akciju sabiedrība Ventkālijs un jau atkal
Cīrihē reģistrētā Multinord AG. Un jau atkal valsts neiebilst, ka tās ieguldījums
– milzīgais kālija sāls pārkraušanas komplekss – jaunajā uzņēmumā tai
nodrošina tikai 35 procentus akciju.
Tiesa, vēl tikai aprīļa beigās jūras lietu ministrs, nu jau aizsaulē aizgājušais
Andrejs Dandzbergs ir izdevis vismaz formāli nedaudz cita satura pavēli: tam
pašam Oļegam Stepanovam kā valsts uzņēmuma Ventspils tirdzniecības osta
vadītājam nepieciešams organizēt ieguldāmās valsts kapitāla daļas
novērtējumu, kā arī paredzēt „Latvijas uzņēmumu ieguldījumus ne mazāk par
51%”.
Taču novērtējums (kurā liela loma ir „Ventspils ostas administrācijas
ekspertiem”) zibenīgā ātrumā tiek noorganizēts, bet patiesībā ofšorizētais
Ventkālijs (kam tiek 29% akciju) formāli var tikt uzskatīts arī par Latvijas
uzņēmumu. Rezultātā jūras lietu ministra vietnieks Gunārs Šteinerts 2. jūnijā
paziņo, ka ministrija akceptē Ventspils tirdzniecības ostas ieguldījuma Kālija
parkā novērtējumu 35 procentu akciju apmērā (un, starp citu, četras nedēļas
vēlāk pēc tā arī nenoskaidrota pasūtījuma piedzīvo atentātu un tiek smagi
sašauts – no viņa ķermeņa tiek izņemtas trīs lodes).
Tiesa, tobrīd spēkā ir valstij savukārt izdevīgais līguma punkts, kurā valstij
no jaunās kompānijas paredzēts fiksēts maksājums viena dolāra apmērā par
katru pārkrauto tonnu. Vismaz oficiāli tieši ar to, cik ievērojamus līdzekļus
valsts saņems šādu atskaitījumu veidā, uzņēmuma dibināšanas laikā tiek
izskaidrots īpatnais akciju sadalījuma. Tā sacīt – no valsts pārkraušanas
jaudas, toties pretī – lieli garantēti atskaitījumi.
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Taču… gadu vēlāk Kālija parka ārkārtas akcionāru pilnsapulcē, kad visas
„Latvijas uzņēmuma” Ventkālijs akcijas jau pārgājušas ofšora Geit B.V.
īpašumā, akcionāri – tostarp valsts pārstāve un arī Ventspils domes pārstāve –
lielā vienprātībā nobalso, ka valstij šis te fiksētais maksājums (kurā no 1993.
līdz 1999. gadam būtu satecējuši gandrīz 17 miljoni latu) varētu arī nebūt
vajadzīgs. Un – viss…
Tikmēr par peļņu ne jaunais uzņēmums, ne tā akcionāri un
starpniekkompānijas sūdzēties nevar. Lūk, tikai viena ar 1996. gada jūliju
datēta Multinord AG vēstule, kurā tiek ne tikai prognozēti 1996. gada apjomi,
bet arī noteikts pārkraušanas tarifs kravu īpašniekiem – 5,7–6,7 dolāri no
tonnas, norādot, ka 4,7 dolāri no tonnas ir jāmaksā Kālija parkam. Tātad tīrā
Multinord AG kā starpnieka peļņa vien ir 1–2 ASV dolāri, kam vēl jāpieskaita
peļņa no līdzdalības Kālija parkā kā akcionāram.
Tiesa, acīmredzami izskatās, ka krējumu nosmeļ tieši Multinord:
piemēram, 1994. – pirmajā pilnajā darbības gadā Kālija parka apgrozījums ir
uz pusi mazāks nekā Multinord, savukārt starpnieka–akcionāra gada peļņa ir
gandrīz trīsreiz lielāka, pārsniedzot 5,8 miljonus dolāru. Dati par hlorkālija
pārkraušanu jau 1993. gada augustā – septembrī rāda, ka par pārkrautajām
219 320 tonnām augustā un 275 744 tonnām septembrī kopējais konta
atlikums Multinord kontā ir 1 046 758 dolāri.
Savukārt īsti zaudētājos paliek… nu, protams, valsts: Multinord kapitāla
daļas Kālija parkā pārsniedz 30%, ieguldījuma daļa nav mazāka par 50 000
dolāriem, un līdz ar to saskaņā ar toreizējo likumu par ārvalstu ieguldījumiem
Kālija parks divus gadus ir vispār atbrīvots no ienākuma nodokļa nomaksas,
bet nākamos divus gadus uzņēmumam tam jāmaksā ienākumu nodoklis tikai
50% apmērā.
Ar vārdu sakot, 1993.–1995. gads acīmredzami ir lielais valsts mantas
dalīšanas un arī lielais pļaujas laiks. Bet kur tad tajā parādās viens vai otrs
Aivars Lembergs? Teiksim īsi: gandrīz visur, pārsteidzošā kārtā – jau SWH
Rīga īpašnieku vidū. Dokumentu vidū atrodams, piemēram, ar 1993. gada 22.
jūliju datēts SWH Rīga akcionāru sapulces protokols, no kura izriet: tobrīdējie
akcionāri Ainārs Gulbis, Māris Forsts, Andris Tālbergs, Valdis Lokenbahs un
Aivars Borovkovs (tas pats, kurš pašlaik par šo tēmu ir īpaši kluss un
nerunīgs) nolemj desmit uzņēmuma akcijas pārdot Aivaram Lembergam.
Laikam – tam pašam. Jeb dubultniekam.
Un tas nav viss – jau dienu vēlāk jaunais akcionārs (atgādināsim – Aivars
Lembergs 1993. gadā jau ir tās pašas SWH kārotās Ventspils naftas padomes
loceklis) ar SWH vadītāju Aināru Gulbi noslēdz trasta līgumu, kura atsevišķs
punkts to klasificē kā konfidenciālu. Ar šo dokumentu Aināram Gulbim tiek
uzticēta ne tikai Aivaram Lembergam piederošo akciju turēšana un
pārvaldīšana, kā arī viņa interešu pārstāvēšana, bet arī dividenžu un jebkādu
citu maksājumu saņemšana un tālāka nodošana īstajam akcionāram.
(Starp citu, šajā kontekstā īpaši amizanti izskatās ziņas par Ventspils mēra
iknedēļas brīfingu tā paša gada 2. septembrī, kad Aivars Lembergs – vairāk
nekā ļoti cieši saistīts ar SWH, kā izriet no minētā pirkuma līguma, žurnālistiem tomēr bez sarkšanas paziņo, ka, lūk, pilsētas valde jau pirms
tam, kad Ventspils naftas kolektīvs saņēma SWH nomas līguma projektu, esot
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bijusi lietas kursā par šo priekšlikumu. Tiesa, noslēgto pirkuma līgumu par
SWH akciju iegādi viņš gan nepiemin.)
Tiesa, jau pāris nedēļas vēlāk Aivars Lembergs iegādātās desmit SWH
akcijas tikpat pēkšņi pārdod tālāk Aivaram Borovkovam (kurš, lieki teikt, tagad
neparko nepiemin arī šo faktu). Savukārt vēl trīsarpus mēnešus vēlāk
Ventspils naftas padome (kuras sastāvā, kā labi atceramies, ir arī Aivars
Lembergs) jau izlemj, ka uzņēmuma iznomāšana SWH nebūtu pareiza un
atbilstoša Latvijas valsts interesēm. Turklāt visinteresantākais, neraugoties uz
šo rīcību, ko SWH saimnieki varētu uzskatīt par klaju „apmetienu”, abu pušu
sadarbība, spriežot pēc dokumentu satura, turpinās vēl dedzīgāk.
Re, ierakstītas 1994. gada 30. marta vēstules kopija – tā adresēta
advokātu birojam Muller, Meroni & Lanter, norādot, ka saskaņā ar vienošanos
ar Aivaru Lembergu advokātam Rudolfa Meroni kungam tiek nosūtītas 16
Multinord AG (tā paša fantastiski pelnošā Kālija parks akcionāra)
uzrādītājakcijas Nr. 051–066, viena statūtu kopija un viens izraksts no
tirdzniecības reģistra.
Re, Ventrans AG akciju grāmatas ieraksts par akcijām Nr. 66 līdz 90, kuras
1993. gada jūnijā pāriet Aivara Lemberga, bet divus gadus vēlāk – cita
Ventspils uzņēmēja Vladimira Krastiņa īpašumā. Re, SWH Riga Zurich AG
vārda akcijas kopija ar Aivara Lemberga parakstu, apliecinot, ka viņš saņēmis
septiņas akcijas Nr. 73–79. Bet te – jau SWH Riga Zurich AG vārda akcijas
kopija ar Aivara Lemberga parakstu, apliecinot, ka tagad jau viņš saņēmis
astoņpadsmit akcijas Nr. 80–97 – kopā veselus 25 procentus kompānijas
akciju.
Re, Gvido Studera 1996. gada jūnija faksa ziņojums Ilmāram Krūmam par
visu 25 SWH AG akciju Nr. 73–97 piederību Aivaram Lembergam. Re, 1996.
gada jūlija faksa ziņojums no Swisslink Holding, ar kuru tiek apstiprināta
Aināra Gulbja 30 Ventk Ltd uzrādītājakciju turēšana no uzņēmuma
dibināšanas brīža līdz 1994. gada 5. augustam un akciju tālāka nodošana
B.G.Konigam Aivara Lemberga kontam. Un tā tālāk – kompāniju nosaukumi
mainās, bet ik pa brīdim pavīd Aivara Lemberga (vai „Lemberga”, „mistera
Lemberga”, „Aivera Lemberga”) vārds…
Turklāt runa, protams, ir ne tikai par akcijām, bet arī naudu. Lielu naudu.
Re, 1996. gada janvāra Multinord Ltd AG Zug faksa ziņojums par izsniegtu
izziņu, no kuras redzams, ka ārzonas kompānijai Euridice Corporation NV tiek
aprēķinātas 1994. gada dividendes par faktiski Aivaram Lembergam
piederošām akcijām. Re, Bank Leu 1995. gada jūlijā Multinord AG adresēta
vēstule saistībā ar Euridice Corporation aprēķinātām dividendēm par 1994.
gadu – 1 007 457 dolāriem (puse, kā pierakstīts klāt, paredzēta kādam
Lembergam).
Re, kārtējās Multinord AG akcionāru sapulces protokols par darbības
periodu, kas beidzas 1993. gada 31. decembrī: protokolā norādīts ne tikai tas,
ka Aivars Lembergs pārstāv 16 akcijas, bet arī sapulces apstiprinātie
uzņēmuma tīrie ienākumi 1 732 348 Šveices franku apmērā. Re, Aivaram
Lembergam pienākošos dividenžu aprēķins par 1993. gadu – tīrās dividendes
41 600 Šveices franki un kopija no Bank Fur Handel und Effekten, apliecinot,
ka minētās dividendes to nopelnītājam arī ir pārskaitītas.
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Un, protams, turpat blakus Aivaram Lembergam ir divi citi uzticamie biedri
– varbūt atkal dubultnieki, bet, ticamākais, jau atpazīstamie izprivatizējamo
valsts uzņēmumu vadītāji. Re, Jāņa Blaževiča paraksts zem apliecinājuma par
Ventrans AG akciju Nr. 51–54 saņemšanu 1993. gada aprīlī. Re, apliecinājums
gan par Oļega Stepanova piedalīšanos Multinord AG akcionāru sapulcē,
pārstāvot desmit akcijas, gan par viņam aprēķinātām dividendēm pusmiljona
dolāru apmērā, gan par desmit Multinord AG uzrādītājakciju nosūtīšanu
viņam, gan vēl viens ar 1993. gada septembri datēts 50 000 dolāru
pārskaitījums…
Tiesa, nauda ir ne tikai saņemta, bet arī prasīta un lūgta: īpaši zīmīga ir
vēstule jau pieminētajam Grigorijam Lučanskim, lūdzot aizdot 956 700 dolāru,
lai varētu sākt darbu pie jaunā Kālija parka projekta, norādot, ka gūstamās
peļņas daļa jau pirmajā darbības gadā varētu būt vismaz 1,8 miljoni ASV
dolāru. Saskaņā ar vēstules tekstu nauda jāaizdod jau vairākkārt pieminētajai
kompānijai SWH Riga Zurich AG, un to parakstījuši Ainārs Gulbis, Māris Forsts
un… Aivars Lembergs.
Nez – kurš no abiem Lembergiem? Varbūt to ļaus skaidrāk nojaust
vēstules teksts: „Ļ. cien. Lučanska kungs! Iemaksājot naudu statūtu fondā
kopējo summu no Nordex puses 372 880,– un no mūsu puses kopā 956 700,–
USD, mēs varam sākt darbu caur jauno kompāniju Kālija parks vēlākais
01.07.93. Tas nozīmē, ka 6 mēneši šajā gadā visa līgumu izpilde ies caur
mūsu kopīgo kompāniju Multinord. Izejot no tā, ka gada apjoms ir minimums
2,4 milj. tonnu kāl. sāls, mūsu peļņas daļa varētu būt vismaz 1,5 USD par
tonnu. Tātad šogad mēs praktiski nopelnītu vismaz 1,8 milj. USD.”
Un kā ar atdošanu? Un kam maksāt? „Garantējam, ka pēc iespējas īsākā
laikā, bet ne vēlāk kā līdz gada beigām, atgriezīsim šos 956 700,– USD, ja tos
Nordex mums aizdotu ieguldīšanai statūtu fondā. Naudu, kā runājām, būtu
jāaizdod mūsu kompānijai SWH–Riga ar reģistrāciju Cīrihē. SWH Riga vārdā
M. Forsts, A. Gulbis, A. Lembergs.” Spriežot pēc notikumu gaitas, Grigorijs
Lučanskis neatsaka, un tālākais jau ir vēsture: atbrīvoti no tik traucējošā
fiksētā maksājuma, jaunie Kālija parka līdzīpašnieki var zelt un plaukt.
Ar vārdu sakot, ir ļoti daudz dokumentu par naudas saņemšanu un
līdzdalību uzņēmumos, kuros figurē kāds Aivars Lembergs. Taču, protams,
visiem uzskaitītajiem un simtiem neuzskaitīto dokumentu var būt ļoti dažādi
traktējumi. Re, piemēram, ko vienā no salīdzinoši plašākajiem skaidrojumiem
par šo tēmu 2004. gada janvārī ir pavēstījis tas Aivars Lembergs, kurš pilnīgi
noteikti ir Ventspils domes priekšsēdētājs.
– Redziet, lai sabiedrībā būtu rezonanse, ir vajadzīga nozīmīgu pārkāpumu
atklāšana. Amatpersonai lielākais pārkāpums ir korupcija. Bet, lai būtu
apvainojums korupcijā, jābūt lēmumam par labu kādai uzņēmējsabiedrībai, no
tā jābūt gūtam labumam un lēmumam jābūt par sliktu pašvaldībai vai valstij.
[Prokuratūras] palīdzības lūgumā Šveicei skaidri ir rakstīts, ka es esot
pieņēmis lēmumu par labu Kālija parka akcionāram Multinord, kurā es it kā
esot bijis akcionārs. Gan Ventspils zonālajā arhīvā, gan Ventspils domes
arhīvā katram ir pieejami materiāli, pēc kuriem var izvērtēt šos pašvaldības,
nevis manus lēmumus.
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Tiesiskās palīdzības lūgumā ir teikts, ka es esot pieņēmis lēmumu pārdot
pašvaldībai piederošās AS Kālija parks akcijas Multinord, kas esot iegādājies
šīs akcijas, izmantojot pirmpirkuma tiesības. Un šis lēmums tātad esot par
labu Multinord. Prokurora problēma un arī Dienas problēma šobrīd ir tāda, ka
tāds darījums vispār nav bijis. Pašvaldība nav pārdevusi akcijas Multinord, līdz
ar to Multinord nav nopircis. Lai arī tā varēja būt, bet nebija.
Pārbaudes lietā ir teikts, ka Lembergs Kālija parka dibināšanā iesaistīja
kompāniju Multinord un par to saņēma šīs kompānijas akcijas. Bet pavēli par
Kālija parka dibināšanu – toreiz gan vēl nebija pat nosaukuma veidojamajai
kompānijai – un kālija sāls pārkraušanas termināla ieguldīšanu jaunajā
uzņēmējsabiedrībā izdeva Jūras lietu ministrija. Neviena pašvaldības lēmuma
par to, ka jāveido šāda kompānija un ko tur ieguldīt, un kas piedalīsies, nav.
Jo tas nebija pašvaldības īpašums, ko ieguldīja Kālija parkā, bet valsts
īpašums, par kuru lēma Jūras lietu ministrija. Tātad atkal – Latvijā
pārbaudāma un pierādāma lieta.
– Kādēļ prokurors nav ņēmis vērā publiski pieejamus
dokumentus, kurus jūs izdalījāt pat žurnālistiem preses konferences
laikā?
– Nav ņēmis vērā tāpēc, ka tad rezultāts nebūs tāds, kā pasūtīts. Protams,
tas mani izbrīna, ka var rakstīt lietas, kuras vispār nav notikušas. Vispār šajā
lūgumā ir minētas trīs lietas, kuras raksturojot to, ka esmu saņēmis kukuli.
Pirmais, ka es esot lēmis par labu Multinord, par ko jau runāju. Otrais, ka
Kālija parkam esot atlaists nekustamā īpašuma nodoklis, kaut gan patiesībā
Kālija parks šo nodokli ir samaksājis, taisnība, nevis pamatbudžetā, bet
speciālajā budžetā. Bet šī iemesla dēļ pašvaldībai nevajadzēja maksāt 21 000
dolāru pašvaldību izlīdzināšanas fondā.
Citiem vārdiem, ja Kālija parks būtu maksājis nodokli pamatbudžetā, tad
no iemaksātajiem 60 000 dolāru pašvaldībai būtu palikuši 39 000 dolāru, bet
sakarā ar to, ka Kālija parks maksāja speciālajā budžetā – Komunālajai
pārvadei, Ventspils pašvaldībai no 60 000 palika visi 60 000. Tātad pašvaldība
ar šo lēmumu ieguva 21 000 dolāru. Kam tad šis lēmums ir par labu?
Viennozīmīgi – Ventspils pašvaldībai.
Trešais pārmetums ir par to, ka Kālija parkam ir izīrēta zeme. Par šo zemi
iepriekšējais lietotājs maksāja 9 santīmus, Kālija parkam pašvaldība uzreiz
noteica maksāt 89 santīmus jeb 9,9 reizes vairāk. Nu – visas apsūdzības
sabrūk kā kāršu namiņš, jo nekādu pašvaldības lēmumu par labu Kālija
parkam vai tā akcionāriem taču nav. Ja nav lēmumu par labu, nav
kukuļņemšanas. Nav vajadzīgs vairāk par pusdienu, lai visu to pārbaudītu. Visi
dokumenti ir tepat Ventspilī. Nav jābrauc uz Šveici. To var izdarīt pat jebkurš
žurnālists, ja ir tāda vēlēšanās pārbaudīt, kam ir taisnība…
Jā, Ventspils mēra viedoklis par propagandas kampaņām ir skaidrs tāpat
kā viņa dažādos atgadījumos pietiekami skaidri paustā netīksme par
informācijas pieprasīšanu no Šveices, – bet kā tad tomēr paliek ar visām
īpašuma lietām, akcijām un dividendēm? Minētajā sarunā Ventspils mērs par
tām neieminas, savukārt te būs palielāks fragments no vēl vienas plašākas
sarunas par šo tēmu, kurā cita starpā tiek jautāts arī par Aivara Lemberga
izvirzīto versiju, ka akcionāru sapulcēs viņš patiesībā esot tikai pārstāvējis īsto
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akcionāru – Viļa Selecka grāmatas „pareizajā” versijā „reabilitēto” Ventspils
uzņēmēju Vladimiru Krastiņu.
– Toreiz bija nomainījusies Padomju Savienības sistēma, un jautājums bija
par to, vai Ventspilī būs kravas un kas tās varētu piesaistīt. Attiecībā uz to
pašu Multinord situācija bija šāda: 1989. gadā bija lēmums kālija sāls
terminālu slēgt ekoloģisku apsvērumu dēļ. Kālija sāls termināla dēļ Ventspils
vecpilsēta bija sanitārajā aizsardzības zonā, kurā nedrīkstēja dzīvot. Bet tā
slēgšana nozīmētu to, ka nebūtu ne nodokļu, ne cilvēkiem darba.
Pašai tirdzniecības ostai nebija tādas naudas, lai to varētu sakārtot.
Vajadzēja piesaistīt naudu, lai sakārtotu terminālu atbilstoši vides prasībām,
un kravas, lai būtu darbs. Šajā gadījumā Lučanskim bija ļoti labi sakari ar
kālija sāls ražotājiem. Šos sakarus viņš bija ieguvis kā agrofirmas Ādaži
priekšsēdētāja vietnieks, kurš nodarbojās ar kālija sāls eksportu, jo Ādažiem
PSRS laikā bija atļauja to tirgot.
Viņa ieinteresētība ienākt Ventspilī kālija sāls terminālā radīja
priekšnoteikumus, ka kālija sāls plūsma neapstāsies. Taču, lai kravu plūsma
neapsīktu, cilvēkus vajag pārliecināt, ka jānāk uz Ventspili, nevis uz Klaipēdu,
Tuapsi vai Odesu. Ja cilvēkam ir nauda kabatā un sakari, viņš jau plūsmas var
pagriezt, uz kuru ostu grib.
Mans uzdevums šajā gadījumā bija sakārtot terminālu kā nodokļu
maksātāju un attīstīt, ko arī sekmīgi izdarījām. Ja pēc šādas prezentācijas
notiek sapulce un mani palūdz, lai nobalsoju tā un tā, kāpēc es to nevarētu
izdarīt? Es šodien to varu izdarīt. Iedodiet man uzrādītāja akcijas, un es
atnākšu un nobalsošu…
– Savulaik jūs pārstāvējāt Vladimiru Krastiņu?
– Kā – pārstāvēju?
– Darbojāties viņa interesēs.
– Tas ir pārspīlējums. Nedarbojos viņa interesēs, tikai atsevišķos
gadījumos apstākļu sakritības dēļ esmu viņu pārstāvējis. Piemēram, braucu
komandējumā.
– Vai Vladimirs Krastiņš bija reāls uzņēmējs?
– Cik zinu – jā Vismaz pie viņa bija akcijas, bet tās bija uzrādītāja akcijas.
(..) Sākumā, kad bija stipri miglains priekšstats par to, kā bankās atver
kontus, reiz braucu uz ārzemēm, un Vladimirs Krastiņš man palūdza atvērt
kontu viņam. Taču izrādījās, ka tādā gadījumā vajag pasi. Vai viņa pase man
bija? Nebija. Bet manējā? Bija. Atvēru. Bet pēc tam izrādījās, ka uz Krastiņa
kontu bija pārskaitījumi, un zēni to zināja, viņiem bija šie dokumenti, un viņi
mēģināja mani šantažēt.
– Krastiņa konts bija uz jūsu vārda?
– Sākumā jā, jo bez viņa pases es nevaru atvērt viņa kontu. Pēc tam es to
slēdzu. Bet kāpēc viņi vispār mani šantažēja, kāpēc vilka laukā šos papīrus?
Tāpēc, ka Ventrans bija parādā Ventspils domei kādus trīs miljonus dolāru,
kurus viņi negribēja atdot.
– Kas bija Ventrans ? Vai Ainārs Gulbis?
– Faktiski SWH. Viņi man teica tā: „Aivar, davaj, norakstām kā bezcerīgo
debitoru.” Saku: „Bet tā ir domes nauda, es tā nevaru.” Tad viņi sāka
šantažēt: „Ja tu prasīsi, mēs izvilksim papīrus.” (..)
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– Ja es, teiksim, ar savu pasi atveru kontu Aivaram Lembergam,
tad, lai fiksētu to, ka esmu nokārtojis saistības ar Lembergu – kā jūs
ar Krastiņu – es paņemtu kādu parakstu…
– Protams, tāds paraksts ir. Prokuratūras rīcībā arī tas ir.
– Es neesmu prokurors, tikai jautāju, vai varat uzrādīt, ka šī
nauda nav palikusi jūsu rīcībā.
– Protams. Kā gan citādi? Tās ir naudas lietas.
– Ir jau arī mutiskas vienošanās.
– Tur bija palieli skaitļi, lai tos kārtotu mutiski vien.
– Par visiem rakstiski apliecināts, ka viņš saņēmis?
– Protams. Man bija arī pilnvarojums veikt darbības ar viņa kontu.
Vēl citā intervijā Ventspils mēram jau ir pilna pārliecība arī par iemesliem,
kuru dēļ kādam vispār var rasties interese par visiem šiem dokumentiem un
notikumiem.
– Nacionālajai drošības padomei, kurā darbojas Valsts prezidente, Ministru
prezidents, vairāki ministri, Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, divu
Saeimas komisiju vadītāji, tagad jāvērtē, vai es pirms desmit gadiem biju
akcionārs kādā uzņēmumā. Bet tā laika likumi man neaizliedza būt
akcionāram ne Latvijas, ne ārzemju uzņēmumos, likumi man neliedza saņemt
dividendes, drīkstu un daru to šodien. Likumi man aizliedza ieņemt algotu
amatu, piemēram, būt uzņēmuma direktoram. Uzņēmējsabiedrības, kurās es
biju pārvaldes institūciju loceklis, nedrīkstēja saņemt pašvaldības budžeta
naudu vai pašvaldību pasūtījumus. Bet tas nekad nav noticis. Man spiež
atzīties darbībās, kuras es nekad neesmu darījis.
– Kas tad ir tie īstie organizētāji un mērķi?
– Te saplūst vairākas intereses. Pilnīgi skaidrs, ka tiek izpildīts ārvalstu
pasūtījums.
– Vai nevar precīzāk? Kuru?
– Es domāju, ka tas nāk no Austrumiem. Otri ieinteresētie ir ekonomiskā
grupa Latvijā, kuru pārstāv Juris Savickis, Andris Šķēle, Ainārs Gulbis un
Zigurds Vaivods. Viņu redzamākā darbība ir Itera Latvija. Šai grupai ir
ekonomiski un politiski mērķi, kuru īstenošanai kā instruments tiek izmantota
Tautas partija.
Tā, lūk. Tiesa, vainojamie laika gaitā ir mainījušies, taču gan šajā, gan
citās publiskās skaidrošanās reizēs Ventspils mērs paliek pie sava – vispār jau
tolaik neviens likums viņam neesot aizliedzis būt par vietējo un ārvalstu
kompāniju akcionāru, taču, kas attiecoties uz visādiem Multinord, Ost–
Services, SWH Riga Zurich, Ventrans AG un tamlīdzīgiem ofšoriem, tad plašāk
izskanējušajos gadījumos viņš tikai esot pārstāvējis kādu kolēģi un tamlīdzīgi.
Tiesa, šajā saistībā pavisam īpatni izskatās vēl pāris dokumenti: viens ir
kāda Aivara Lemberga 1994. gadā „saistībā ar Multinord AG” izdota
ģenerālpilnvara virknei cienījamu juridiskas ievirzes kungu – „Dr. Kurt Muller,
Dr. Rudolf Meroni, Dr. Marco Lanter, Dr. Herbert Trachsler, Dr. Stefan J.
Schmid, Dr. B. Gino Koenig, Adrian Kunzler” (liela daļa šo kungu pēc tam
parādās saistībā ar Ventspils ofšoriem).
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Savukārt otrais ir pat nedaudz komisks – Guido Studeram adresēts Aināra
Gulbja un Māra Forsta faksa ziņojums par 12% Multinord akciju nodošanu,
kurš ticis pārsūtīts uz Ventspils pilsētas pašvaldību, kā apliecinājums
pievienota faksa ziņojuma atskaite (activity report), kurā redzams faksa
adresāts – Ventspils pašvaldība. Ko šādam dokumentam meklēt pie Aivara
Lamberga – pašvaldības vadītāja? Atbildes nav, nojausmas – tās gan.
Tāpat no Ventspils mēra publiskajiem skaidrojumiem nav un nav skaidrs,
no kurienes tad ir radušies neskaitāmie pārskaitījumi, paraksti par akciju
saņemšanu, izraksti no reģistriem un viss pārējais, kur minēts Aivara
Lemberga, arī Jāņa Blaževiča un Oļega Stepanova vārds? Dīvainā kārtā Aivars
Lembergs šos dokumentus nedēvē pat par viltojumiem…
Tad jau pretējā ierakumu puse izklausās loģiskāk – lūk, vēl viens
fragments no pirms dažiem gadiem notikušās sarunas ar Arnoldu Laksu.
(Starp citu, tagad bijušais Latvijas krājbankas vadītājs paziņo, ka visu, kas
sakāms, viņš jau sen esot pateicis, bet nekas jauns neesot parādījies.)
– Es ceru, ka pārbaudes rezultātā tiks pierādīts, ka, sākot ar 1992.–
1994.gadu, augstas valsts amatpersonas, galvenokārt Aivars Lembergs, ir
veikušas noziedzīgas darbības, kas kā nepieļaujamas definētas vairākos
likumos – gan Krimināllikumā, gan likumā par interešu konfliktu, un iespējams
vēl kādos citos.
– Ko tieši šīs amatpersonas ir pārkāpušas?
– Pirmām kārtām, vadot tolaik valstij piederošos lielos tranzītuzņēmumus,
šīs amatpersonas kopā vai dažkārt arī atsevišķi no piegādātājiem (Krievijas un
Baltkrievijas uzņēmumiem) organizēja ārvalstu – Šveices, Lihtenšteinas un
citu ārvalstu uzņēmumu tīklu, caur kurām tika, žargonā runājot, nosmelta vai,
skaidrā valodā sakot, tieši nozagta valstij pienākošās peļņas lielākā daļa. Tas ir
sākotnējais un vienkāršākais noziedzīgais darījums. Šie uzņēmumi ik gadus
pelnīja nevis, teiksim, 70 miljonus latu, kā tam vajadzēja būt, bet lielākā
maksas daļa par tranzītpakalpojumiem tika pārskaitīta uz Lemberga un viņa
partneru izveidotajām starpniekfirmām. Tādējādi ļoti īsā laika periodā, pāris
gadu laikā tika uzkrāti ļoti ievērojami līdzekļi ārvalstu banku kontos. Tie,
protams, bija tikai pāris simti miljonu latu.
Otrs etaps, vēl noziedzīgāks, kas izriet no pirmā – amatpersonas,
slēpdamas uzņēmumu patieso peļņu, ir pārliecinājušas valsts institūcijas, kas
tolaik nodarbojās ar privatizāciju un privatizējamo uzņēmumu novērtēšanu, ka
šo patiešām stratēģisko, vērtīgāko Latvijas valstij piederošo uzņēmumu
vērtība ir daudzkārt zemāka, nekā tai vajadzētu būt atbilstoši tirgus prasībām.
Tas izriet no pirmā noziedzīgā darījuma. Pārsvarā uzņēmumu vērtību nosaka
pēc peļņas–diskonta metodes. Teiksim, ja uzņēmums ik gadus pelna 70
miljonus latu, tad tas maksā apmēram 700 miljonus latu. Bet, ja šāds
uzņēmums tāpēc, ka visa lielākā peļņas daļa ir nozagta, uzrāda tikai kādus 10
miljonus latu gada peļņu, tad to var atļauties novērtēt uz kādiem 90 – 100
miljoniem latu.
Trešām kārtām, kad šie uzņēmumi tika novērtēti par daudzkārt zemāku
cenu, šīs pašas amatpersonas, atkal izmantojot ofšorkompānijas, sākotnēji
pat tās pašas, kas tika izmantotas valstij piederošo uzņēmumu nopelnītās
naudas nozagšanā – pat tik bezkaunīgi kā, teiksim, Ventrans AG, SWH Zurich,
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Multinord un citas, jo nepakautrējās un pažēloja naudu jaunu kompāniju

dibināšanai, – tās izmantoja kā šo uzņēmumu privatizētājas. Runājot par šo
trešo etapu, noziegums ir divējāds. Pirmkārt, amatpersonām tā laika likumi
neatļāva piedalīties šo uzņēmumu privatizācijā, jo viņu statuss ļāva ietekmēt
privatizācijas noteikumus un rezultātus. Otrām kārtām, šīs amatpersonas
korumpējot (maksājot kukuļus) iesaistīja noziedzīgajos darījumos arī politiķus.
Spilgts piemērs ir sabiedrībai jau labi zināmā Kālija parka privatizācija.
Dibinot Kālija parku, valsts tajā ieguldīja milzīgus līdzekļus, un pēkšņi tur
parādās vairākas privātuzņēmēju kompānijas no ārvalstīm, kuras kļūst par
gandrīz vai noteicošajiem akcionāriem šajā valstij nozīmīgajā uzņēmumā,
turklāt, samaksājot smieklīgi mazas naudas summas par līdzdalību uzņēmuma
veidošanā – bet, protams, dibināšanas līgumā ierakstot vienu it kā ļoti
attaisnojošu, valstij izdevīgu punktu: dibinātāji apņemas nākamo gadu laikā
pārskaitīt valstij vienu dolāru no katras pārkrauto minerālmēslu tonnas. Tur
bija arī otrs punkts, kas noteica, ka pārskaitīti tiks ne mazāk kā 10 miljoni
gadā.
Pagāja kāds laiks, tikai pāris gadu, summa jau bija uzkrājusies pietiekami
liela, lai akcionāri sanāktu kopā – tai skaitā arī Ventspils dome, kas bija
dibinātājs, un valsts pārstāvji – un šo punktu vienkārši izslēgtu! Tādējādi tika
padarīts par apšaubāmu viss Kālija parka privatizācijas process. Kādēļ tad
Multinord tika piesaistīts? Vai tad ne tikai tāpēc, ka privātie un valsts akcionāri
apņēmās nākamo gadu laikā Latvijas privatizācijas fondā pārskaitīt desmitiem
miljonu latu?
– Lembergs tur bija klāt kā valsts pilnvarnieks?
– Un pie tam kā Ventspils domes vadītājs. Kā bez viņa ziņas dome varēja
nobalsot par valstij tik neizdevīgu punktu? Viņš jau var novelt vainu uz tiem,
kas varbūt parakstīja dokumentus viņa vārdā, bet viņš nekad nav teicis, ka
būtu bijis pret šādu lēmumu. Tieši otrādi, Lembergs dara visu, demagoģiski
„lec no biksēm ārā”, lai pateiktu, ka valstij nekas nepienākas. (..)
– Tātad pārmetumi Lembergam ir par ietekmes izmantošanu,
nolaupot valstij tai pienākošos peļņas daļu, kas tiek aizsūtīta uz
starpniekfirmu, kura pieder pašam?
– Jā, arī tas. Var jau taisnoties, ka starpniekfirma veic nenovērtējamu
darbu, bet tās ir pilnīgas muļķības. Starp citu, tas turpinās vēl šodien – no
krieviem par pakalpojumiem tiek prasīts maksāt nevis tieši Ventspils naftai,
bet dažādām starpniekfirmām, kuras savukārt pēc tam mazāku summu
pārskaita Ventspils naftai, kura daļēji pieder valstij, tas ir visiem mums.
Vai tiešām Aivara Lemberga – viena, otra vai abu – darbībās ir saskatāms
kaut kas atklāti krimināls, turklāt tāds, kam vēl nebūtu iestājies noilgums, kas
saskaņā ar Latvijas likumdošanu bieži vien atbrīvo pat no brēcoši krimināliem
pārkāpumiem? Galu galā 2000. gadā prokuratūra, tieši pieminot noilgumu,
neierosināja krimināllietu par Ventspils mēra un bieži pieminētā Oļega
Stepanova iespējamiem likumpārkāpumiem.
Teiksim īsi un skaidri – mēs neesam nekāda tiesa. Protams, viss
iepriekšējais vismaz mums, šīs grāmatas autoriem, rada pietiekamu pārliecību,
ka Ventspils mērs acīmredzami ar visām četrām ir bijis iekšā nozīmīgāko
tranzītuzņēmumu izprivatizēšanā un šajos procesos nekadā gadījumā nav
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piemirsis pats sevi. Vēl vairāk – šķiet, ka, ja Aivars Lembergs būtu izmantojis
savu politisko, ekonomisko, administratīvo un personisko ietekmi ne tik
savtīgi, valsts noteikti būtu bijusi ieguvēja – gan nodokļu, gan ekonomisko
perspektīvu ziņā. Un vienas piejūras pilsētas nobruģētās ielas īsti to neatsver.
Taču, kā jau minēts, šīs grāmatas uzdevums un mērķis ir nevis izteikt
spriedumus, bet atbildēt uz jautājumiem. Un nākamais uzprasās pats no sevis
– no kurienes tad radusies šī grāmatas galvenā varoņa leģendārā ietekme?
Kāpēc pārējie tā sauktā „Ventspils grupējuma” pārstāvji, nemaz nerunājot par
piebarotiem politiķiem un rakstniekiem–publicistiem, bez pretimrunāšanas
izpilda saimnieka rīkojumus? Par to – nākamajā nodaļā.
V. Aizbrauca pie Krištopana, nodeva pa mizu…
Gados, kas seko pēc Šveices epopejas, Ventspils mērs – jeb viņa
dubultnieks – acīmredzami kļūst gudrāks un viegli pamanāmu rēķinu, līgumu,
protokolu un sertifikātu asti aiz sevis vairs neatstāj. Tāpēc, kad pienāk kārta
meklēt atbildes uz jautājumiem par Aivara Lemberga patieso politisko un
ekonomisko ietekmi, neatliek nekas cits kā paļauties uz to, ka izbijušiem un
joprojām ierindā esošiem politiķiem cita starpā izspruks arī pa kādam
atklātākam vārdam.
Un arī tad… No vienas puses, visi, visi, visi „zina”, ka Ventspils mērs ir
ietekmīgs – nu, tik ietekmīgs, ka vienkārši briesmas. No otras, jūs drīzāk kājas
nodeldēsiet nekā atradīsiet kādu pazīstamu tagadnes vai pagātnes politiķi,
kurš būtu ar mieru atzīties, ka Aivara Lemberga vārdam (par maku nemaz
nerunājot) viņa darbībās būtu bijusi kāda, kaut jel cik būtiska nozīme. Lūk,
tur, kādam vārdā nenosauktam – varbūt arī, bet citādi gan ne.
Un tāpat ir ar konkrētiem faktiem. Jā, it kā visus šos gadus to pietiek:
sākot ar Valsts ieņēmumu dienestu, kurš 1997. gada rudenī iepīkstas, ka
Ventspils naftai neesot operatīvas un pilnīgas naftas plūsmas uzskaites
(faktiski tiek pateikts – īsti un precīzi nav zināms, cik tad naftas īsti aizplūstun
cik „aizķeras”), bet pēc tam ātri jo ātri pieklust, un beidzot ar kādreizējo
satiksmes ministru Vili Krištopanu, kurš tieši pēc Aivara Lemberga, teiksim,
iniciatīvas nolemj pilnībā reorganizēt Latvijas Jūras administrāciju. Taču jau
atkal liecību par konkrētām Ventspils mēra darbībām nav – nav, un viss.
Spriediet paši – sāksim ar bijušajiem premjeriem. Rindā hronoloģiski
pirmais – Valdis Birkavs, tas pats, kurš jau 1994. gadā aizsāka tradīciju no
galvaspilsētas laiku pa laikam aizbraukt uz pilsētu pie jūras. Oficiāli – vienkārši
uz konsultācijām. Citi gan saka – toreizējās pašvaldību vēlēšanas likvidēja
ilūzijas, ka kaut kas notiks tāpat vien, bez priekšvēlēšanu kampaņas un līdz ar
to arī naudas…
– Avīzēs 1994. gadā parādījās tāda ziņa, ka Birkavs brauc uz
Ventspili konsultēties ar Lembergu par kaut ko.
– Es biju Ventspilī un oficiāli, un vairākas reizes.
– Kāpēc?
– Es vienmēr esmu uzskatījis, ka Latvijā ir pārāk maz lielu pilsētu. Latvijā ir
tikai viena liela pilsēta, kas nosūc sev visus intelektuālos un citus resursus no
Latvijas. Tā ir Rīga. Es tā vienmēr esmu runājis un vienmēr tā uzskatījis, ka ir
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nepieciešama otra. Igauņiem tāda ir Tartu. Lietuviešiem ir piecas, apmēram
ar dažādu pievilkšanas spēku, kā arī divas lielās – Kauņa un Viļņa. Ņemot vērā
Ventspils specifisko stāvokli ar naftas vadu un ar tranzītu, tai bija potences
kļūt par otru pievilkšanas centru. Par tādu arī Ventspils ir kļuvusi.
Es gan skatījos nedaudz tālāk, iespējams, ar pilnīgi nereālu mērķi, bet
nopietnas attīstības apstākļos varēja veidoties arī viena aglomerācija Liepāja –
Ventspils. Ar lielu, spēcīgu, veselīgu zonu starp abām pilsētām, ar labu
transporta maģistrāli. Un tāpēc, viens no maniem pirmajiem darbiem bija
panākt ka budžetā Ventspilij no viņas ienākumiem paliek nevis 5%, bet 60%.
Es precīzi neatceros procentuālās daļas, bet parlaments tam beigās piekrita
un pārbalsoja tikai par kādiem 10% zemāk. Un tad, kad tas bija izlemts, mani
interesēja arī tas, kā Ventspils pati attīstīsies. Es biju arī Liepājā.
– Tad tā bija jūsu ideja un nevis Lemberga, kā visi domā?
– Nu, Lembergs jau pats par sevi par to cīnījās, bet man tā bija principa
lieta, tas nekādā ziņā nebija saistīts ar Lemberga vēlmi. Tas bija mans
redzējums par valsts attīstību.
Es atceros tieši to, ka Ventspils dome tāpat kā Liepājas dome man skaidri
arī demonstrēja savus attīstības plānus, kur kas notiks, kur kas tiks būvēts. Un
tajā vai citā veidā tas arī ir noticis. Un, ja runā par privatizāciju, tad tas arī
nebija nekas specifisks. Tā bija ceļa politika, un tā bija mana politika, par kuru
gan pašlaik es redzu, ka varēju ieviest dažas korektīvas, bet tai pat laikā
skaidrs, ka privatizācijas procesam bija jānotiek. Bet privatizācijas process
beigu beigās nenotika tā, kā es to redzēju, un tas faktiski sabojāja Ventspils
kā tranzītpilsētas slavu.
– Labi, bet konsultēšanās…
– Es nenosauktu to par konsultēšanos. To tā ir nosaucis žurnālists. Man
patīk uzklausīt citus viedokļus, bet lēmumus es pieņemu visai patstāvīgi.
– Un tāpat joprojām klīst leģendas, ka Lembergs brauca uz Rīgu
un audzināja Latvijas ceļu , kā pareizi dzīvot..
– Es atceros vienu vizīti, kad viņš ieradās pie manis un izkratīja man savu
sirdi par problēmām, kas ir attiecībās ar Krieviju un kā tās vajadzētu uzlabot.
Es atceros arī vienu reizi, kad viņš kratīja savu sirdi attiecībā pret Ziemeļu
dimensiju, kas bija somu ierosinātais plāns... Un galu galā, es nekad neesmu
atteicies runāt ar pašvaldību vadītājiem. Es vienmēr ar viņiem esmu runājis,
bet es nekad neesmu sekojis uz vārda viņu norādījumiem.
– Bet varbūt citi no Latvijas ceļa bija paklausīgāki?
– Es domāju ka Lembergs vienmēr ir pietiekami labi un aktīvi centies
ietekmēt tos, kas labi ietekmējas, lai tie, kas labi ietekmējas, var pārbalsot
tos, kas slikti ietekmējas.
– No kurienes viņam tāda vara?
– Lembergam?
– Jā.
– Vai tad ir?
– Nu, bet jūs taču teicāt, ka viņš vienmēr ir centies, lai tie vieni
pārbalso tos, kas slikti ietekmējas.
– Redziet, tas, ko Lembergs daudzējādā ziņā Ventspilī gribēja panākt, tas
lielā mērā sakrita ar valsts interesēm. Un tad tās lietas iet vienkāršāk. Tajā
brīdī, kad tas nesakrīt, tad, kad sāk dominēt privātās intereses… Nu, es jau
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neteikšu, ka es tur tā sekoju, kas kam tiek privatizēts. Es nesekoju nedz tad,
nedz vēlāk. Tā bija Privatizācijas aģentūra – iespējams, neatceraties, bet
Šķēle bija pirmais kandidāts, ko es noraidīju valdības sēdē kā Privatizācijas
aģentūras vadītāju. Tad galu galā parādījās Nagļa kandidatūra, kas bija ļoti
laba. Es neteiktu, ka Šķēle būtu bijis sliktāks, bet Šķēles intereses vienmēr ir
bijušas daudz vairāk redzamas nekā Nagļa intereses. Un es domāju, ka Naglis
visumā savu darbu arī godīgi pildīja.
– Bet Lemberga politiskā ietekme – tā reāli bija?
– Es domāju, ka jā, viņam.. redziet, jautājums ir tāds – no paša sākuma
ceļam, kas tajā laikā bija neapšaubāmi spēcīgākā partija, ir bijis skaidri
definēts princips attiecībās ar uzņēmējiem vai ar lobistiem. Katram, kas
sponsorē Latvijas ceļu, un Lembergs piederēja pie viņiem, ir tiesības tikties ar
jebkuru no deputātiem, ar jebkuru no ministriem, ar ministru prezidentu, ar
prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, vienalga ar ko, lai izklāstītu savus
jautājumus. Ja viņa pozīcija sakrīt ar partijas politiku, ar valsts interesēm, tad
tas jautājums tiek virzīts, viņš tiek uzklausīts, jautājums tiek virzīts. Ja ne,
viņam tiek pateikts „nē”. Protams, tas neizslēdz, ka viņš meklē citus ceļus.
Un tā bija politika, kuru es kā partijas priekšsēdētājs visu laiku centos
realizēt, jautājums ir – cik konsekventi viņu izdevās realizēt. Jo tobrīd
ierobežojumu lieliem sponsorējumiem nebija, tobrīd man neizdevās izdzīt
cauri likumu jeb pat ideju par ļoti spēcīgu banku uzraudzības veidošanu tāpēc,
ka bankas bija tik bagātas un grūda naudu partijās bez jēgas. Es vienkārši
nevarēju. Es zināju, ka to vajag to izdarīt. Man vienkārši neļāva.
– Toties leģendās ir citādāk – atbrauc Lembergs, tikšanās,
attiecīgie cilvēki no partijas, kurus viņš tad instruē, kā jādzīvo…
– Es varu pateikt skaidri – mani Lembergs nekad nav instruējis.
– Pat nav mēģinājis to darīt?
– Viņš ir izklāstījis savu viedokli. Ja viņš ir arī kādiem cilvēkiem, kas ir
pakļāvīgāki, pielaidīgāki vai vienkārši neinformēti, izklāstījis savu viedokli, – es
pieļauju tādu iespēju. Jo viņam jau arī beigās, manuprāt, mainījās politika.
Viņš vairs nestrādāja ar partiju, bet viņš strādāja ar individuāliem cilvēkiem.
Tāpēc, ka partijas sponsorēšana – ar to nepietiek. Tāpēc, ka partijā iekšēji
demokrātiski jautājumu apsprieda un noliedza. Un tad arī, manuprāt, viņš
pārgāja pie jaunas politikas, ka viņš sponsorē nevis partijas, bet sponsorē
cilvēkus.
– Un kurus viņš sponsorēja?
– Es nezinu. Mani ne.
– Kāds bija iespaids – kurus viņš sponsorē?
– Paskatieties Saeimas stenogrammās, kas visvētraināk aizstāv Lemberga
pozīcijas. Kas vienmēr kāpj tribīnē un runā, ka tas ir vienīgais pareizais. Un
dažreiz jau arī tie bija pareizi jautājumu. Es jau neko nesaku. Jo katru
problēmu var risināt vairākos veidos…
Un ar to arī īsti neatkarīgās Latvijas pirmā Ministru prezidenta vēlme runāt
par šo tēmu izsīkst. Nu, ko, pajautāsim viņa pēcnācējam premjera postenī –
Mārim Gailim, par kura ciešākām attiecībām ar Ventspils mēru tiek runāts jau
nesalīdzināmi vairāk un biežāk.
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– Ir tāds mīts, ka Lembergam ir drausmīga ietekme uz
politiskajiem procesiem Latvijā. Cik no tā ir mīts, cik patiesība?
– Viņam ir ietekme, un to jau var redzēt. Ja viņam ir masu mediji... nu,
neviens par to neko precīzi nezina, bet katrā gadījumā var redzēt... nu,
acīmredzot, caur finansēšanām, kā gan savādāk, caur partiju finansēšanām.
– Savā valdībā arī to jutāt?
– Jā. Ventspils finansēja mūsu laikā Latvijas ceļu.
– Un nācās tur tā...
– Nē, nē, bet toreiz bija kaut kā citādāk. Finansēja, nu kā tad citādāk
varētu partijas pastāvēt, visas partijas finansē uzņēmēji. Bet, protams, ka
Lembergs jau nemaksāja savu personīgo naudu vienas vai otras partijas kasē.
– Bet jūsu laikā viņam vēl nekā oficiāli nebija. Vitāls Lejiņš vēl
bija dzīvs.
– Jā, varbūt arī. Bet ne viņam... nu, kā, es saku, viņš bija mērs, Ventspils
nafta mūs finansēja, kaut kāda ietekme jau bija, nu loģiski.
– Bet pēc dokumentiem viņš tur nav nekas.
– Nav, nav… Es saku – ventspilnieki. Mēs varētu uzskatīt, ka ventspilnieki.
Tagad gan viņi ir sašķēlušies, bet tanī laikā bija kā tāds vienots spēks, tur bija
visi tie redzamie ventspilnieki. Kokalis vēl nebija sastrīdējies, tur bija daudz
visādu cilvēku, un Ventspils uzņēmumi finansēja vairākas partijas, mūsu
partiju arī toreiz.
– Un bija jārēķinās ar viedokli?
– Jārēķinās, es varbūt tā nevarētu teikt, bet, protams, savu sponsoru
viedokli katrs uzklausa, tas ir pilnīgi loģiski. Piemēram, es savā laikā, mēs
uzklausījām, teicām – te ir mūsu liberālā politika, mēs nenodarbosimies ar
jūsu personīgo, vai jūsu kompāniju lietu kārtošanu, mēs iesim tajā virzienā, ko
jūs esat akceptējuši. Jūs redzējāt, kurā virzienā mēs ejam, – mēs ejam uz
privatizāciju, mēs ejam uz valsts minimālu iejaukšanos uzņēmējdarbībā. Viss
tas jums patīk? Jā. Nu, tad jūs mums dodiet naudu ,un tā mēs arī rīkosimies.
Bija tāds labs piemērs, bija firmiņa, kas vadāja alkoholu, un es atceros, ka
viņi atnāca, nu, alkohola importētāji. Tas vēl bija Latvijas ceļa dibināšanas
laikā, mums bija kantorītis blakus kino Rīga, un ienāca tur tādi džeki solīdi un
teica, ka gribot zināt, ko mēs darīsim. Ak tā, tā, tā, tas ir forši, viņi grib ziedot.
Nu, grib ziedot, lūdzu. Tad viņi atnesa tādu kurpju kasti ar naudu, visu tur
saskaitījām, pieņēmām, viss kā pienākas, nu labi, forši.
Un tagad tas puisis pēc kādiem dažiem mēnešiem, es esmu valsts reformu
ministrs, viņš grib satikties. Nu, tas ir tas, ko dabū investors, atbalstītājs, –
viņš var satikties. Viņš atnāk un saka – tāda problēma, aizķēries viens
konteiners uz robežas. Es viņam teicu, lai nu ko, bet šīs lietas mēs
nekārtosim, tas nav tas, par ko mēs esam toreiz vienojušies.
Tur bija visādi interesanti gājieni ar tiem pirmajiem sponsoriem. Bet bija
naudas, kuras mēs neņēmām, lai ko arī presē neteiktu. Mēs atteicāmies no
Bankas Baltija naudas. Nekad Latvijas ceļš nav ņēmis Bankas Baltija naudu.
Tur bija instinkts.
– Runājot vēl par to pašu Lemberga ietekmi, – runā, ka viņš
mēdzot pat kliegt uz saviem padotajiem. Vai viņš ir pacēlis balsi arī
uz jums?

93

– Nē. Es to neesmu dzirdējis. Es esmu ticies, un varētu teikt, ka viņš man
ir tāds labs paziņa, bet… varbūt ka viņš bļauj arī, bet es neesmu bijis tādā
gadījumā. Mēs pastrīdējāmies reiz, kad es biju kā ministrs aizbraucis uz
Ventspili, un tad mums bija diezgan ass strīds, bet, spriežot… es nepiekāpos.
Bet cik es esmu dzirdējis… nu, katrā ziņā es nekad neesmu dzirdējis neko
sliktu no viņa puses par manu premjerēšanas laiku. Kaut gan mums bija tur
tā... Katrā gadījumā, varbūt mēs palikām katrs savās pozīcijās, bet man
vienmēr ar viņu bijušas labas attiecības.
– Mums ir bijušas entās pārbaudes un visādas izmeklēšanas par
Ventspili. Kā jums liekas – tas ir tīri politiski vai tur ir kaut kas
apakšā?
– Es domāju, ka tas lielā mērā ir politisks. Nu, mēs jau redzam, kā
Lembergs uzvedas laiku pa laikam, viņš ārkārtīgi daudzus cilvēkus arī kaitina.
Viņš ir diezgan paštaisns, savdabīgs un, varētu teikt, lecīgs. Viņam lielā mērā
ir arī pamats, viņš daudz ko ir izdarījis, neapšaubāmi viņš ir ietekmīgs un tas
daudzus kaitina. Cilvēki cīnās par to vietu zem saules, un cik tad liela tā
Latvija ir. Acīmredzot katrs mēģina mazliet pabīdīt to ietekmes sfēru, savu
palielināt uz cita rēķina. Nu, un tāpēc arī tās pārbaudes.
Visas labas lietas ir trīs, un te būs arī trešais Latvijas ceļa pārstāvis –
ekspremjers, kurš atsevišķās avīzēs visbiežāk minēts kā Aivara Lemberga
ietekmes aģents un vēl visādos sliktos vārdos. Vilis Krištopans.
– Pie mums ir ļoti moderni runāt par oligarhiem. Tādi oligarhi,
šādi oligarhi. Pēc jūsu domām, vai Latvijā kādā brīdī vispār varēja
runāt par kādiem īstiem oligarhiem?
– Nu... jūs man varat nolasīt oligarha definīciju? Jūs taču pētāt
jautājumus, vajadzēja paņemt tūlīt kādu enciklopēdiju un izlasīt – oligarhs ir
tāds un tāds. Nu, kas ir oligarhs? Es, piemēram, nezinu un nesaprotu, kas ir
oligarhs. Teiksim, cik daudz... nu, it kā tā klasiski es saprotu, ka oligarhija un
oligarhs, tas ir tas, kur savijas kopā viss, teiksim, nauda, vara... Es tādās
kategorijās nezinu, cik naudas ir tā saucamajiem oligarhiem, par kuriem mēs
te visi runājam, ja?
– Bet skatoties uz politiku, ir tāda sajūta, ka – jā, šitie ir tie, kas
diktē spēles noteikumus, un pārējie var vienkārši tikai spēlēt savas
lomas viņu izrādēs.
– Nu, jā un nē... paņemsim vienu lietu, kurai es nesekoju līdzi, bet es lasu
– azartspēles. Es nezinu, kurš tur ir lielākais spēlētājs, kurš tur mazākais tajā
biznesā, man tas neinteresē. Vai viņi ietekmē, vai viņi neietekmē tos politiķus,
kas tur vienreiz nolemj tā, otrreiz nolemj tā par tām azartspēlēm, trešo reizi
tā. Jeb tas ir lobisms? Jo nav tā, ka apsēdīsies pie galda Šķēle un Lembergs
un nolems, un mēs visi tā darīsim.
– Tā nav?
– Protams! Ne es esmu ko Lembergam parādā, ne Lembergs man ir kaut
ko parādā. Viņš mani nevar tā pasaukt un teikt – dari šitā. Kāpēc?! Es
nedarīšu!
– Pilnīgi droši, ka nevar? Un nekad nav varējis?
– Un nekad nav varējis.
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– Kāpēc tomēr pastāv šāds mīts, ka tā ir bijis?
– Tāpēc, ka cilvēki rada, kādam tas ir izdevīgi – radīt šādus mītus. Tas ir
atkal viens no skaistiem iemesliem, kā kādu pazemināt – kāda politiķa jeb
politiskā spēka akcijas. Nu, piemēram, „zaļie naftas zemnieki”. Lembergs
nevienu santīmu nav iedevis „zaļajiem naftas zemniekiem”. Kāpēc viņus visus
sauc par „zaļajiem naftas zemniekiem”? Viņš man ne kapeiku nav iedevis! Es
pats esmu tur cīnījies vēlēšanās, un sponsori ir bijuši visādi, bet Lembergs
man neko nav maksājis!
Kāpēc es esmu „zaļais naftas zemnieks”, piemēram? Tāpēc, ka es viņu
cienu un man ir labas attiecības? Es viņu cienu, cienīju un cienīšu kā cilvēku,
kas ir pierādījis, ka var dzīvē kaut ko izdarīt. Viņš ir pilsētu uzbūvējis. Te halli
mums būvēja piecpadsmit gadus, viņam tur tie stadioni un ledus halles bija
jau nezin cik gadus atpakaļ. Tāpēc ka viņš ir tāds cilvēks! Viņš ir rīcības
cilvēks, es vienmēr cienu nevis tādus cilvēkus, kas muld, bet kas izdara. Viņš
ir parādījis, ka viņš var izdarīt. Un es nebaidos runāt par to, ka es viņu cienu.
Bet ir kaut kāds Putnis, ja, ar nepareizu orientāciju, kurš, teiksim, brauc
virsū Lembergam. Kas ir Putnis?! Ko viņš dzīvē ir parādījis? Kas viņš tāds ir?
Vai var salīdzināt vienā pusē Putni, otrā pusē Lembergu? Kaut kāds Putnis
visu laiku kaut kādu s... kampaņu pret Lembergu rīko, ja. Tā ir tā jūsu
demokrātija, hi...
– Bet kāpēc pret Lembergu ir tik liela opozīcija?
– Tāpēc, ka vienmēr pret spēcīgiem cilvēkiem būs opozīcija.
– Jūs viņu uzskatāt par spēcīgu cilvēku?
– Loģiski.
– Runā, ka viņš mēdzot kliegt uz saviem padotajiem un viņus tur
bezmaz vai pazemot..
– Nu, varbūt. Uz mani viņš nav kliedzis nekad.
– Bet jūs tā regulāri tiekaties?
– Es neesmu Lembergu redzējis, vai, cik ilgu laiku.
– Bet jūsu valdības laikā?
– Nu, es ar viņu tikos par tik, par cik man bija inerce pēc Satiksmes
ministrijas. Es atceros, ka mēs vēl kopīgi strādājām pie Ostu likuma, kas
joprojām vēl ir moderns un ir atzīts par vienu no labākajiem Eiropā. Un
Lemebergs strādāja pie Ostu likuma, es strādāju kā satiksmes ministrs… Un
viss tas, ko mēs darījām, tas jau nav kaut kāds tur – tagad es tev samaksāju,
tu man tur kaut ko piešķīri. Tas jau nav tas līmenis, kur visi briesmīgi kaut ko
grib dzirdēt. Tas ir likumdošanas līmenis. Dzelzceļa likums tapa smagi, un viņš
ir profesionāls. Mēs pie viņa strādājām! Bet tas jau nevienu neinteresē, kas
tur, dzelzceļa likums, šitik te biezs, kas tur.. Bet viņš ir vitāli vajadzīgs Latvijas
ekonomikai!
Un tāpēc es Lembergu no tiem laikiem pazinu, jo ostu padomē mēs
strādājām pie visu ostu attīstības. Mēs panācām to, ka joprojām vēl caur
Latviju iziet visvairāk kravas! Un to mēs visu panācām. Un līdz ar to arī, kad
es biju premjers, es viņā ieklausījos. Bet ne jau tā, ka… kā viens otrs tur teica,
ka Lembergs esot valdībā... nu, kādam gribējās to teikt, un kādam gribējās to
dzirdēt.
– Viņš mēdza nākt uz kādām partijas sanāksmēm?
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– Es nezinu, vai viņš kādreiz ir bijis uz zaļo zemnieku sanāksmēm. Laikam
vienreiz viņš ir bijis.
– Un, kad jūs bijāt Latvijas ceļā ?
– Es neatceros, ka viņš būtu bijis uz kādu valdes sēdi bijis. Viņš gan kā
pašvaldības vadītājs ļoti profesionāli vienmēr rakstīja vēstules no pašvaldības
partijai, un ne tikai mums. Nu, Ventspils dome uzskata, ka tādā, tādā, tādā
punktā jūs tur nepareizi lemjat. Tas ir normāli! Viņš cīnījās par pašvaldību, par
savu pašvaldību, un viņš daudz ko arī panāca.
– Bet ar Latvijas ceļa cilvēkiem viņš arī tikās?
– Nu, viņš ar visiem tikās! Man liekas, viņš ir tāds cilvēks, viņš tikās,
brauca uz Rīgu, sarunāja tikties ar vienu, otru, trešo... tāpēc, ka viņš ir aktīvs.
Viņš taču galu galā balsoja par Latvijas neatkarību, viņu, starp citu, vairāk
nekā vajadzētu uztrauc Latvijas nākotne, Latvijas ekonomika un viss pārējais.
Es jau viņam saku – priekš kam tev tā jāuztraucas? Dzīvo savu dzīvi! Bet viņš
ir tāds – valstiski domājošs cilvēks. Viņa uztrauc, kas būs ar enerģiju, kur būs
elektrostacijas, kas notiks ar gāzes cenām, tāpēc ka viņš vada pilsētu, viņš
skaidri zina... Neviens no politiķiem tik labi nepārzina, teiksim, nu, iedzīvotāju
vajadzības kā viņš. Jo viņš reāli gandrīz divdesmit gadus vada pilsētu. Un
nevienas citas pašvaldības vadītājs nevar nolaisties līdz pilsonim, līdz tai namu
pārvaldei. Bet Lembergs tās namu pārvaldes ir krustām šķērsām izskraidījis,
līdz ar to es viņā ieklausos. Viņš reāli redz, kas notiek.
– Un kas bija tie cilvēki, ar ko viņš ceļā tikās? Panteļējevs,
Lībane?
– Es nedomāju, ka viņam tur būtu tur baigās siltās attiecības ar Kristiānu
Lībani. Kristiāna Lībane, es domāju, vispār tā netikās ne ar vienu, tāda
kristāltīra politiķe bija, kas tikai politiskā līmenī frakciju vadīja un tā. Viņa ir
juriste, viņa nav saimniecisks cilvēks. Viņai tur tās dzelzceļa, ostu lietas – visas
tik tālas. Viņa juridiskajā komisijā vislaik strādāja, viņai ir grūti saprast šīs
saimnieciskās lietas. Bet galu galā... kur ta, Lembergam jau ar Latvijas ceļu
neko sevišķi labas attiecības, cik es saprotu, vairs nebija pēdējā laikā.
– Nu, es runāju par to laiku, kad bija labas attiecības.
– Nezinu, nu, viņš ir gudrs cilvēks, gudrs politiķis. Viņš jau, redz... ir jau
atšķirība, ko mēs nedrīkstam jaukt. Ir lokālais politiķis, ir pašvaldību politiķis
un ir Saeima, likumdevējs. Ir baigā atšķirība! Vai tu esi pašvaldībā, vai tu
raksti likumus, vai tu vadi pilsētu un tur skaties, lai visiem ir siltais ūdens. Tā
ir milzīga atšķirība, cilvēki to jauc.
Lembergs nekad nav piedalījies likumdošanā, nu, labi, viņš bija Augstākajā
padomē savā laikā, tad viņš balsoja par neatkarību, bet pēc tam viņš vairs
nekad nav bijis pie likumdošanas. Viņš visu laiku reāli ir bijis, tā ka daudzi
saka – nu, redz, Lembergs tur izmantojot tur kaut ko tur... visus lēmumus jau
te Rīgā pieņēma par privatizāciju.
– Nu, bet tomēr – stipri viņam par labu.
– Nu, labi, bet viņš ta’ pats nepieņēma!... Tad jāprasa, ko tie Rīgas muļķi
darīja?!
– Tad jā, kāpēc jūs tā darījāt?
– Es tā darīju? Es jau nevadīju Privatizācijas aģentūru!
– Bet tur jau bija arī lēmumi, kas tika pieņemti valdības līmenī.

96

– Prasiet tām valdībām, kas pieņēma! Manā valdībā neko neprivatizēja!
Tieši otrādi, es apturēju vienu zādzību, – es uzskatu vēl šodien, ka kuģniecību
par sviestmaizi gribēja grieķiem uzdāvināt. Un es to uzskatu un uzskatīšu, un
lai kāds man pierāda pretējo. Un es vienkārši to privatizāciju toreiz apturēju.
– Kāda vispār ir tā naudas devēju reālā ietekme uz politiķiem? Ir
viņa tāda?
– Nav! Nav, nu... kaut kur jau varbūt, ka kaut kāda ir, bet, godīgi sakot, es
nezinu. Nu, nav jau tādu lielu naudas devēju, nav jau pagaidām neviens tāds,
kurš atnāks ar naudas maisu un teiks – še... Neviens jau tā ar naudu
nemētājās. Varbūt kādam liekas, ka tā... Bet, jo vairāk naudas, jo mazāk ar to
mētājās, tāpēc jau viņas ir tik daudz! Vajag padomāt par to!
– Pirmās ziņas par to, ka politiķi dodas pie Lemberga
konsultēties, parādījās 1994. gadā, kad Birkava valdība brauca. Cik
reāla ir šitāda konsultēšanās? Jūs teicāt, ka ieklausījāties. Jūs tā
vienmēr ieklausāties tai Lembergā?
– Nu, Lembergu kā ostas pilsētas vadītāju vienmēr interesēja konkrēti
jautājumi, piemēram, brīvostu likums. Pa priekšu bija Ostu likums, tad bija
brīvostu likums. Viņš gāja, cīnījās, brauca, sauca, prezentēja, ja? Jā, viņš to
darīja, jo tās bija viņa pilsētas un ostas intereses. Tas taču loģiski, kas tad
viņam – pret savu pilsētu cīnīties? Tāpat izglītības likumā, tad, kad Ventspils
augstskolu būvēja... viņam ir reālas intereses, kā tur to izglītības likumu
pieņems. Tas ir normāli! Tas ir lobisms. Nekur jūs neatradīsiet nevienu
likumu, kurš saka, ka norakstīsim Ventspils ostu privāti Lembergam. Nav tāda
likuma, ja! Līdz ar to viņš ir bijis ļoti aktīvs, jo pārējie visi tur kaut kādās savās
pašvaldībās tā mierīgi dzīvo un nav karojuši, teiksim, ka vajag to, šo šito.
Tāpēc tā pilsēta ir tāda, ka viņš dēļ katras kapeikas ir karojis. Liekās, kas tad
tur pilsētai, kādi 50 tūkstoši, bet viņš dēļ tiem karo līdz pēdējam, kamēr viņš
viņus dabon. Tas ir normāli, tāpēc arī viņš ir tik, tik, tik... viņš ir tāds rezultātu
cilvēks, ja?
– Bet kāpēc klīst tādas runas, ka viņš reizi nedēļā brauc uz Rīgu
lasīt politinformāciju par to, kā dzīvot?
– Es nezinu... es nezinu, vai viņš brauc reizi nedēļā uz Rīgu... es viņu
neesmu redzējis jau nezin cik ilgi. Nu, tā ka... no manis jūs neko labu
neizspiedīsiet! Nekādu sensāciju.
Kādas nu tur sensācijas… Visi trīs ekspremjeri vienā balsī piemin
nenoliedzami spilgtās un pozitīvi vērtējamās Ventspils mēra rakstura īpašības
– enerģiju, redzējumu, neatlaidību, vēlmi piedalīties pilnīgi visur, spēju domāt
ne tikai par savu kabatu vien. Bet, lai Vilis Krištopans, piemēram, atzītu, ka
savulaik viņam ticis izvirzīts ultimāts – Jāņa Nagļa atlaišana vai viņa valdības
krišana – nu ne…
Kārtības labad apjautāsimies, vai citās domās nav viņa pieminētā Kristiāna
Lībane–Šķēle. Nē, izrādās – ne: „Man NEKAD nav bijis, ne tikšanos, ne
telefonu sarunu, ne sarakstes ar Lemberga kungu, es viņu nepazīstu. Esmu ar
viņu vienreiz dzīvē sasveicinājusies, līdz ar to man nav iespēju komentēt
sapulces pie Krištopana, pat, ja tādas ir bijušas. To, ka Krištopans un
Panteļējevs varēja saukt Lembergu par savu paziņu un ar viņa viedokļiem
rēķinājās – tas izrietēja no tā laika Latvijas ceļa valdes sēžu konteksta, tā ir
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taisnība, un domāju, ka viņi paši to noteikti nenoliedz. Galu galā viņi bija
iepazinušies darbā – Vilis kā satiksmes ministrs un Andrejs jau Augstākās
padomes laikos.”
Un ko tad par Ventspils mēra kopējo ietekmi var teikt kādreizējā Latvijas
ceļa kristālskaidrākā politiķe? „Par kopējo Lemberga ietekmi – grūti to
novērtēt viennozīmīgi vai procentuāli. Kā es saprotu, tad Lemberga kungs
vienmēr ir bijis, kā angļi teiktu, opinionated, t.i., cilvēks ar viedokli, kuru viņš
neslēpj. Tā tas bija kā toreiz, tā tagad. Bet, atkārtoju vēlreiz – pat šis mans
iespaids ir balstīts tikai uz pastarpinātām ziņām, ne tiešu pazīšanos. Par to vai
Viļa valdība bija Lemberga „kabatas valdība” – es nezinu, jo Latvijas ceļa
iekšienē biju zināmā opozīcijā šim veidojumam un to pat neslēpu.
Jau no pirmās valdības veidošanas dienas teicu, ka, manuprāt, ir vajadzīgs
pārliecinošs labējs vairākums, nevis mazākuma valdība ar kaut kādu „uz
apmēram” sarunātu sociāldemokrātu atbalstu. (To pat varēja redzēt
pēcvēlēšanu dienas Saeimā iekļuvušo partiju tiešraides debatēs Latvijas TV,
nezinu tikai, vai šis raidījums ir saglabājies arhīvos.) Protams, to bija grūti
panākt, jo bija maz pamata domāt, ka Tautas partija būtu piekritusi Latvijas
ceļa premjeram, viņi būtu prasījuši savējo, bet man nepatika, ka jau no
pirmajām pēcvēlēšanu stundām neviens pat NECENTĀS izveidot vai pārrunāt
iespējas izveidot vairākuma valdību.
Kaut kādas – īstas vai šķietamas aizkulišu autoritātes uz to, protams,
mudināja un vedināja, jo politiķi lēmumus pieņem arī sev tuvu un pazīstamu
cilvēku iespaidā, viņi, protams, ieklausās savā apkārtnē esošajos. Iespējams,
ka šajā "apkārtnē" bija arī Lembergs. Bet ... nav nekāda pamata domāt, ka, ja
viņš šajā "apkārtnē" nebūtu bijis, vai būtu atturējies no sava viedokļa
paušanas, tad politiskie notikumi būtu ieguvuši citu pavērsienu un mums būtu
bijusi cita sastāva valdība. Domāju, ka notikumu virzība būtu apmēram tā
pati.”
Tā, lūk – atliek tikai brīnīties par cilvēku vajadzības gadījumos īso atmiņu,
šķirstot aizgājušo gadu presi un lasot tieši šīs pašas „kristālskaidrās politiķes”
teikto pēc 1997. gada 19. maijā Ventspilī notikušās Latvijas ceļa valdes
izbraukuma sēdes, kurā ar tieši ar to pašu Ventspils mēru, ar kuru viņa taču
tikai reiz sasveicinājusies, pārrunāts ne pārāk labais pretkorupcijas likums.
Un ne jau vienkārši tāpat sacītos, bet – ar iejūtību un izpratni: „Aivars
Lembergs pieder pie tiem cilvēkiem, kas ir nevis par formāliem
ierobežojumiem, bet par to, lai novērstu reālu interešu konfliktu. Piemēram,
lai amatpersonas, kas ir kādā padomē, nepiedalītos balsošanā par tādiem
lēmumiem, kur var veidoties šis interešu konflikts. Lemberga kungs lūdza, vai
mēs nevarētu par to padomāt...”
Savukārt citi bijušie valdības vīri – it kā ekonomiski patstāvīgi un neatkarīgi
– runā vēl abstraktāk. Kaut vai bijušais ekonomikas ministrs Ojārs Kehris, kurš
gan ilgus gadus bijis Latvijas ceļa vadībā, gan cieši saistīts ar Ventspils naftu,
turklāt vēl noteiktā brīdī ar ventspilniekiem pietiekami nopietni sagājis ragos.
Un vienalga…
– Tad ir Lembergam šī politiskā un ekonomiskā vara, jeb tas ir
tikai mīts?
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– Protams, ka viņam ir. Viņš ir gan partijas vadītājs, gan vienas pilsētas
vadītājs jau nezin cik gadus. Tie vienkārši ir fakti. Agrāk likumdošana bija
tāda, ka nevar, ka ir jāmainās, bet tagad nezinu precīzi – neierobežoti vai kā.
Mums jau arī tiesneši ir uz mūžu, kas ļoti daudzās valstīs tā nav.
– Valsts līmenī viņam ir tā vara? Ietekme uz parlamentu, valdību?
– Droši vien ir ietekme uz partijām. Ja ir ietekme uz masu saziņas
līdzekļiem… Viena no klasifikācijām oligarhijai ir, ka saplūst dažādas varas –
izpildu, likumdošanas, preses un tiesu. Kaut kādi elementi jau droši vien ir,
un, protams, šī ietekme ir liela. Varbūt būtu labāk, ja tā būtu pilnā mērā
atklāta.
Bet varbūt atklātāks būs pats ilgus gadus ar Ventspils mēru atklāti un skaļi
konfliktējušais bijušais Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors Jānis Naglis?
– Ja pareizi atceros, Privatizācijas aģentūrā jūs iecēla Latvijas

ceļš , lai šī te institūcija būtu viņu kontrolē...

– Jā, tā arī var teikt. Pats šis konkurss uz ģenerāldirektora vietu, kurā
uzvarēja Šķēle... un man visu laiku ir tāda neērtības sajūta, kā tas viss ir
noticies. Bet ko tur var darīt.
– Bet Latvijas ceļš visu laiku bija vairāk vai mazāk tā kā
Lemberga pozīcijās, toties jūs tā kā pret..
– Nedomāju, ka Latvijas ceļš bija vienās... bija visādi strāvojumi, un,
kuram skaļāka balss, to arī dzirdēja, bet katrā ziņā Latvijas ceļš manā skatā
nekad nebija Lemberga kabatas partija. Nekad. Nekad. Ja arī atsevišķas
personas bija ciešāk vai mazāk cieši saistītas ar Aivaru, tad tā ir cita lieta, bet
kabatas partija viņa nav bijusi.
– Kāpēc jūs izlēmāt pieņemt tādu „pretlembergisku” pozīciju, ja ir
zināma vesela čupiņa cilvēku, kuri pieņēma citus lēmumus?
– Pozīciju noteica valdības deklarācijās deklarētie uzdevumi, Privatizācijas
likums..
– To pašu noteica arī, teiksim, Panteļējevam...
– Nē.. nē... nē… Mēs aģentūrā, kopumā ņemot visi cilvēki, kas mēs
strādājām, uzskatījām, ka mēs rīkojamies pareizi. Ja mēs rīkojamies nepareizi,
tad mūs varēja mainīt pa labi un pa kreisi. Un tas, ka viens mēģina uzrakstīt
meldiņu, kas ir universāls šiem te pamatdokumentiem, tas neiet cauri. Un
viss. Mēs vispirms pasniedzām, lūk, mūsu viedoklis, kā mēs viņu gribam
realizēt, un tad jūs varat pateikt, kas ir pareizi un kas nepareizi. Un kādam tas
nepatika. Bet es domāju, ka tas konflikts – tas ir galīgās pupu mizas, tas bija
kādreiz, un tagad ir cita veida konflikti.
Jūs kaut ko sapratāt no tā cilvēka teiktā, kuru pat viņa oligarhiskais
pretinieks savulaik dēvēja par „nagliju Nagli”? Jā, daudz ūdens aiztecējis, un
naglijs kļuvis miermīlīgs un izvairīgs – kā viņi visi. Atšķirībā no paša mūsu
grāmatas galvenā varoņa, kurš pilnīgi dzelžaini paliek pie sava.
– Vai jūsu loma Latvijas valdību veidošanā ir pārspīlēta? Runā, ka
bez Lemberga neviena valdība Latvijā nav sastādīta un arī netikšot.
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– Tas tiek uzpūsts ar mērķi diskreditēt tos politiskos spēkus, par kuriem
Diena pirms vēlēšanām neiesaka balsot: sociāldemokrātus, Tēvzemi, Jurkānu,
zaļos zemniekus... Latvijas ceļu, kad Krištopans bija premjers.
Man, protams, nav vienalga, kāda ir valdība un kā tā strādā. Taču mana
attieksme vienmēr ir bijusi konstruktīvi kritiska. Visiem premjeriem esmu
rakstījis, kas būtu jāuzlabo. Šķēle pat smējās: „Es tavas vēstules izlasu!” Ar
visiem ministriem ļoti aktīvi strādājam.
– Kādā veidā Lembergs spēj pārkārtot valdību?
– Tur jau ir tā kļūda, ka nevar. Turklāt vai Lembergs kā pašvaldības
vadītājs, uzņēmējs vai Latvijas pilsonis ir ieinteresēts valdības kursa maiņā?
Atbilde — nē. Otra kļūda — tie ir sev iestāstījuši, ka Lembergam ir kaut kādas
īpašas attiecības ar „zaļajiem zemniekiem”, TB/LNNK. Kāpēc viņiem radies
tāds aplams iespaids? Tāpēc, ka viņi pieraduši strādāt ar politiķiem nevis kā
lobisti, bet kā diktētāji. Piemēram, Savickis nodiktē Tautas partijai, kas tai
būtu jādara. Šlesers un Laksa savukārt nodiktē Pirmajai partijai. Viņi cenšas
pat nodiktēt, kā jārīkojas Jaunajam laikam un E. Repšem, un dažreiz tas
izdodas…
Ilgie meklējumi tomēr vainagojas ar panākumiem – izrādās, ir vēl Latvijā
cilvēki, kuriem ir bijusi pietiekami cieša saskarsme ar Ventspils mēru un kuri
vienlaikus… nu, teiksim, tā – ir izrādījušies ne tikai īsti neietekmējami, bet arī
pietiekami tāli no tām jomām, kurās Aivara Lemberga ietekme ir īpaši jūtama.
Viens no viņiem – jau pieminētais bijušais Latvijas kuģniecības padomes
priekšsēdētājs Druvis Skulte.
– Varas resursu un savu uzņēmību, savu raksturu viņš izmantoja, tā kā
kapitālisms bija sācies, savas bagātības vairošanai. Protams, arī sākumā
uztaisīja kaut kādu komandiņu, pēc tam, arī tos pārmetot, kļūstot par
vienpersonisku noteicēju. Bija kaut kāds laika sprīdis, kad viņš koriģēja
politiskās partijas, un tika sponsorēti caur viņu gan deputāti, gan partijas, un
viņš kontrolēja Latvijas parlamentu – ne tādā tiešā veidā, dodot tiešus
uzdevumus, bet caur atsevišķām uzticības personām kā tādām, kontrolējot
presi, veidojot šos lielos variantus, kad visi bija iesaistīti, sākot no Rubeņa un
Inkēna un visiem Krištopāniem. Tas viss bija, kaut kas izdevās, kaut kas
neizdevās, tas ir cits jautājums.
– Kurā laikā tas bija?
– Tie gadi bija 1995.–1998., tajā laikā.
– Viss bija nopirkts?
– Principā jā. Daļa bija nopirkta, daļa nebija. Bet tika būvētas tās shēmas,
kādā veidā šo kontroli veikt.
– Kāpēc viņam tas izdevās?
– Tāpēc, ka bija pietiekami daudz tādu lētu un alkatīgu cilvēku, kas par
kaut kādām mazām stipendijām un citām mazām lietiņām bija gatavi atbalstīt,
dažs apzinādamies, dažs pat neapzinādamies – par kādiem balsojumiem, par
kaut kādām tādām lietām, par kāda likumprojekta izdzīšanu cauri. Tas viss
gāja. Tādēļ arī es kā viens no Latvijas ceļa dibinātājiem… mums tas viss
kantorītis sašķēlās viena iemesla dēļ. Tādēļ, ka cilvēki bija vai nu Lemberga
stipendiāti, bet, ja tu nebiji Lemberga stipendiāts, tad tev bija otra birka
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piekārta, ka esi oranžais šķēlists. Es biju pie tiem pieskaitīts. Protams, ar
visām izrietošajām sekām. Bija atsevišķi varianti, kad mana necilā personība
vienā laikrakstā bija piecos rakstos. Es biju pietiekami bezspēcīgs pret to
cīnīties, jo tā sabiedrība ir ļoti maziņa.
– Kāpēc?
– Kāpēc? Nu, likās, ka būs baigi labi, ka viss tā attīstīsies, būs viens
saimnieks, viss tā bezgalīgi vilksies. Un kaut kādas papildu piemaksas pie
politiķu un deputātu aldziņām no tās Ventspils nāks. Kaut gan briesmīgi
devīgs, cik man zināms, Lembergs nav. Sākuma periodā pats biju komplektā
ar viņu. Kad taisījām pirmās vēlēšanas. Tas bija normāli. Mēs tevi kā liberāli
atbalstām tur un tur, arī atbalsts pirmajās vēlēšanās. Bet pēc tam tas viss
aizgāja kaut kādā ļoti interesantā griezumā. Cik es saprotu, tika mainīta
politika – ka nav vērts atbalstīt kādu politisko strāvojumu kopā, bet lētāk un
vienkāršāk ir atsevišķus cilvēkus. Tika izraudzīti no ceļa Panteļējevs,
Krištopāns, kuriem bija tie tiešie kontakti un sakari.
– Labi, Panteļējevs, Krištopāns. Kas vēl?
A. Nu, tur tātad Kehris bija, bet tad arī viņi sanīdās Ventspils naftas
privatizācijā. Tie, kas bija kontaktpersonas, vistuvākie. Un tad bija tie, kas bija
īsajā striķītī.
– Kādā veidā – atveda čemodānu?
A. Tik prasti tas nenotika. Bija kaut kādas sarunas – man vajag tās lietas
tur un tur. Par šito jābalso tā un par šito tā. Bet tās metodes bija pietiekoši
riebīgas. Katrā ziņā tas man stipri nebija pieņemams.
Lemberga uzdevums bija novākt Nagli. Es izvirzīju jautājumu Krištopanam
– okei, kas, par ko, ja esi apsolījis Lembergam, ka tu novāksi, tad tā arī pasaki
visiem pārējiem. Bet, ja neesi spējīgs pateikt, tad liekam to jautājumu uz
risku. Nu, tad valde nobalsoja, ka Naglis paliek un arī Krištopans paliek.
Lembergam solījumu neizpildīja. Lembergs atbrauca mājās pie viņa, pie
Krištopana un pateica – tinies, tu mums vairs neesi vajadzīgs. Visas tās
lietiņas ir ļoti vienkāršas.
– Tiešām tik vienkārši tas notiek?
– Jā. Atbrauca mājās pie viņa, nodeva pa mizu, un viss. Tā.
– Kāpēc viņš jūs nav mēģinājis uzpirkt?
A. Nu, principā, mums pēdējā saruna ar viņu bija – tūlīt pateikšu, kad mēs
fiziski tikāmies – fiziski mēs tikāmies, nu, tādā normālā sarunā, šķīrāmies
diezgan normāli. Ka mēs viens otram neko neesam parādā ne par ko, bet es
savus principus nemainīšu. Tad tu esi oranžais vai šķēlists. Esmu vai neesmu,
ne jau par to ir runa. Tāda veida spēlītes es nespēlēšu.
Protams, tas bija kuģniecības iesākumā. Kuģniecībā – tur, protams,
uzmeta visus. Šķēles kungs ar Lembergu sagāja kopā un it kā kaut ko
vienojās, bet pēc tam Lembergs uzmeta privatizācijas procesā Šķēli. Bet tas
tā. Tās ir niansītes.
Švaks mums bija tas partijas biedrs Bērziņš Andris – valdības vadītājs. Tad
bija jautājums – valdība vai kuģniecība. Lembergs cieti pateica – tas man
pienākas. It kā sadalījums: Šķēlem – pārtika, vot, man viss tranzīts. Viņš
nopietni uzskatīja, ka viņam pienākas. Tā kaut kad esot bijis norunāts
deviņdesmitajos gados, nezinu, ar ko, kur un kā.
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Ar kuģniecību shēma bija ļoti vienkārša – tā ir jādabū jebkādā veidā pie
jebkuras valdības par lētu naudu. Cepurnieks ar Lakuču – domāju, ka viņiem
arī diezgan labi sapiķoja, īpaši Lakučam. Viņš izdarīja zvēra darbu, principā
viens pats notorpedēja visos līmeņos, lai netiktu attīstīta flote, lai akciju cena
privatizācijā nebūtu augstāka, lai Lembergam nebūtu jāmaksā. Savu
procentiņu no tā viņš arī dabūja.
– Bet deviņdesmito gadu vidū Lembergam taču vēl nebija tādas
naudas masas…
– Mana ir versija – es to nevaru ne pierādīt, ne apgāzt, varbūt kāds man
var pateikt, vai tā ir vai nav. Es domāju, ka astoņdesmito gadu beigās
normālam cilvēkam bija skaidrs, ka PSRS un tas viss pašķirsies, tātad lielie,
ietekmīgie cilvēki tur, Maskavā, meklēja variantu, kā saglabāt vai nodrošināt
ietekmi pie jebkuras situācijas. Tika meklēti arī kādi vietējie kadri, tā Lučanska
un Lemberga draudzība. Pirms deviņdesmitā gada tika meklēti cilvēki, kurus
var virzīt par vietējiem vietvalžiem, kurus var drusku aiz astes turēt, kas tādi
klusi līdz šim bijuši. Lembergam diezgan noveicās. Tā nauda viņam jau bija
1991. gadā – kad mēs tur Augstākajā padomē sēdējām un balsojām
neatkarību, Lembergs jau sēdēja Briselē un andelēja naftas lietas. Pat
nepiedalījās, nebija zālē.
– Jā?
– Nu, protams, 4. maijā gan bija. Bet, kad bija tās lielās ziepes, puča laikā
viņš nebija Latvijā. Tas tā, to viņš arī ir piemirsis. Bet kaut kādā vienā brīdī –
kādā 1992.–1993. gadā viņš saprata, ka var vairāk, ka var veikt kaut kādas
autonomas darbības neatkarīgi no saviem kompanjoniem. Un tad tie
sabiedrotie viņam mainījās. Beigās nostabilizējās tas sešnieks – tie nebija
nekādi baigie veči ne politikā, ne lielajā biznesā. Viņš saprata, ka tie var būt
izdevīgi. Viens universālveikala direktors, viens kaut kāds… Vienīgais, kas bija
no „kadriem”, bija Blaževičs. Tas arī tagad ir palicis no visiem vienīgā lielā
uzticības persona. Pirmais, kas demaršu uztaisīja, bija Kokalis, bet tad viņi
izlīga, jo abiem bija kompromats.
– Katram skelets skapī, un neviens nerunās?
– Es domāju, ka tā, jā. Es jau dabūju šīs lietas dēļ iet pat uz prokuratūru.
Bija tāda interesanta lieta. Uztaisījām vienu tādu tikšanos, ko paši
ventspilnieki gribēja, kā tur attīstīt. Tas bija Šķēles valdības laikā, tāds vecs
pastāsts – ko, kas un kā to Ventspils naftu „tur”, jo visu laiku iet tas mīts, cik
tur tās politiķu daļas bija naftā. Protams, ka viņas tur bija. To grūti pārbaudīt,
to neviens nestāstīs, bet tas it kā bija tas rezervētais variants. Par to arī bija
sarunas. Un kas notika? Notika tas, ka Lembergs paziņoja, ka sešinieks bez
viņa ir runājis par šīm lietām, un tika dots uzdevums viņiem rakstīt kļauzas uz
prokuratūru, ka notikusi izspiešana…
– Tad viņam kaut kas ir par pārējo sešinieku ?
– Es domāju, ka Lembergs ir bijis tālredzīgāks, jūtīgāks, ka viņam ir kādas
sviras palikušas – vai nu kādi videomateriāli, ka viņš vieglāk var tos cilvēkus
iznīcināt, nekā otrādi. Sešinieks to var izdarīt tikai, ja godīgi atnāk uz
prokuratūras māju – jā, tā tas viss bija, nu, ņemiet mūsu rociņas, bet vadonis
bija tas un tas. Tagad interesanti parādījās par to Biznesa attīstības asociāciju,
kur Lembergam visvairāk balsu. Tā visu laiku arī bijis. Arī visi tie procenti visās
tajās sabiedrībās. Puiši jau varēja viņu tikai pārbalsot tad, ja sametās kopā,
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bet arī tas tika pārdalīts, tagad vairs arī nekur nevar. Bet vienu brīdi varēja.
Bet tad jau nebija izdevīgi. Kad zēni mēģināja kļūt neatkarīgi, viņi redzēja, ka
tik vienkārši tas viss nav. Bet nu – nabagi viņi nav. Kaut kā tur tagad visi
grozās. Viss jau notiek.
– Vai tiešām tā bija, ka visas valdības Lembergs…?
– Jā, jā. Reāli katru nedēļu trešdienas bija Lemberga dienas. Es visiem
žurnālistiem sacīju: aizejiet un nostājieties pie tā ofisa, kas viņam bija – tur,
kur Nordea banka 2. stāvā, – trešdienās no pulksten pieciem. Visi politiķi –
Grīnblatiņš, Panteļējeviņš – visi strīpā gāja uz atskaitēm. Katru trešdienu.
Trešdiena – Lemberga diena, visi zināja, ka jāiet uz atskaiti. Krištopans,
Šlesers…
– Kāpēc?
– Nezinu.
– Naudas dēļ?
– Es domāju, ka naudas dēļ un arī principā tā politiskā procesa dēļ.
– Kāpēc nepievienojāties?
– Nu, es nezinu, vai nu stulbs un spītīgs. Vienkārši es normāli varu naktī
gulēt, un man nav nekādu problēmu šajā variantā.
– Vai Grīnblatam un Panteļējevam ir ko baidīties?
– Es nezinu – ko nozīmē baidīties. Ja viņi kādas milzu kriminālas
nelikumības taisījuši… domāju, ka ne.
Lembergs darīja pareizi – ir jāpiesaista cilvēki, kas pieņems lēmumus.
– Bet kāpēc Šķēlem neizdevās vinnēt Lembergu?
– Es domāju, ka vienkārši dažādas svara kategorijas bija, varbūt pēc
intelekta un pārējā varētu, bet Lembergam tās struktūras bija tur un tur, un
viss pārējais. Cīkstiņš jau bija. Kaut vai to pašu kuģniecību ņemot. Bet beigās
bija šī vienošanās.
– Bet, ja skatās Privatizācijas aģentūras dokumentus, piemēram,
par Ventspils naftu , tad tur nav krimināla. Viss jau bija sakārtots
politiskā līmenī?
– Nu, protams, politiskajā līmenī. Visas tās lietas tika tā nokompilētas – visi
piedāvājumi nepareizi, stratēģisko investoru nevajag, mēs paši varam. Kādēļ
jāatdod citiem, ja mēs – latviešu Lembergs – paņemsim. Protams, ka viss jau
kustas, darbavietas tur ir, viss jau notiek, bet lieta tāda, ka visa tā
koncentrācija notiek tā viena cilvēka rokās. Protams, jāveidojas nacionālai
buržuāzijai, bet tas loks ir jāpaplašina. Nevar būt, ka viens būs miljardieris.
Principā mums diemžēl ir aizgājis tas Latīņamerikas variants modelis, ka ir divi
trīs tie baigie gudrinieki. Viens no tiem, protams, ir Lembergs, domāju, ka
Šķēle tagad mazāk šajā mirklī, bet kādā mirkli arī – jā.
– Viens tāds mīts – ja Lembergs kļūtu par premjeru, ļoti
daudziem no Latvijas jāemigrē.
– Nu, principā, ja ievieš tā, kā viņš saka – visu sakārtosim kā Ventspili, –
tad jā. Ventspilī nevarēja dabūt tualeti privatizēt, ja tu neej personīgi pie viņa.
Kaut kādu veikalu atvērt vai savu mazo biznesu, – tikai personīgi. Vai kungs
atļauj to vai ne. Tur daudzi ir braukuši un mēģinājuši savu biznesu, bet tikai –
jā, nu tur jau ir jādabū lielā šefa labvēlība.
Kaut gan viņš ir mainījies – viņš ir paņēmis kaut kādus PR konsultantus…
tā mūžīgā smaidīšana tagad ir, tas jau nebija, viņš jau bija tāds stipri
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vienkāršāks, prastāks. Kaut kā to savu naudiņu tomēr nekrāj tikai zeķē, bet
arī savai attīstībai investējis. Tas tēls ir paveidojies, viņš ir tāds pieņemamāks,
patīkamāks, bet nu tās bļaušanas, lamāšanās… Tāds bulterjera variants –
ieķeras tev bikšu starā un nekāps no tā varianta nost.
– Viņš nosuģestē?
– Es domāju gan, nosuģestēt arī var. Nevar noliegt, ka viņš ir arī kā
personība. Kas tāds vājāks, to viņš var pakļaut. Var nobīties. Ja vēl pieliek to
trešo elementu, arī ieinteresētību kaut kādā veidā klāt, tad viss notiekas.
– Un kā viņš tādu Panteļējevu nomotivēja?
– Klausieties, tad es varu izstāstīt tā – misters X, misters Y. Tu esi
frakcijas, partijas vadītājs. Es tevi atbalstīšu, kopumā partiju un tevi
personiski, dabūsim cauri. Un personisko izdara. Jums uzceļ mājiņu Jūrmalā.
Faktiski ceļ Ventspils būvfirma, smuku mājiņu. Nu, notiek tāda lieta, labi,
slikti, ko tu tur… Līdzko tev tā jau ir, tu esi ķīlnieks, tu esi spiests pildīt otro
uzdevumu. Kā tu tagad teiksi nē – neatkarīgs paliksi?
– Krištopanu nebija tik viegli raustīt, viņš jau pirms tam bija
biznesmenis. Jeb viņu aiz godkāres varēja raustīt?
– Es domāju, ka tā bija godkāre. Un principā viņu spieda. Varbūt viņš pats
tiešām ir tāds neatkarīgs gars pēc savas būtības, bet viņa slavenais
padomnieks Bliks no Krievijas – tas bija tas vīrs, toreiz bija kaut kādi
aizņēmumi, un viņš tika tur ievilkts iekšā.
Ar visām tās partijas un Šķēles attiecībām arī ļoti interesanti izveidojās.
Krištopanam bija jāizvēlas – tur vai tur. Kamēr tie divi karoja, ar abiem nevar,
tad tur ļoti spēcīgam jābūt, bet tik spēcīgs viņš nebija. Un viņš izvēlējās iet pie
tā, kam vairāk naudas. Un viss. Līdz ar to visas tās valdības, tas viss aizgāja.
Līdzko tu uzliec uz to vienu zirgu…
Es jau esmu tagad tā trešā puse. Tajos lielajos strīdos es neesmu bijis klāt.
Kontaktpersonas jau bija citas. Taču nebija izslēgts, ka vēsturiski es varēju
būt kontaktpersona. Tā varēja sagadīties. Nezinu, kā tas būtu, bet gan jau
tāpat ātri būtu pateikts, ka neesmu derīgs. Bet, kad es vadīju Latvijas ceļa
vēlēšanas, tad variants varēja būt. Bet jutu gandrīz fiziski, ka mēs ar
Lembergu tur kontaktēsimies – Paņķiks, Kehris, Krištopans, Gailis…
– Gailis arī?
– Tās visas jahtas lietas. Kas visu to sasponsorēja? Tas viss no turienes.
– Klausoties, cik jūs zināt, jāsāk domāt, ka jums ir, par ko
baidīties no Lemberga.
– Nav man ko baidīties. Paldies dievam. Kaut kādas sarunas pašā sākumā,
uzklausīju, ko viņam vajag. Bet par kaut kādu naudu – nevienas stipendijas
pat piecu santīmu apmērā. Vakariņās gan pāris reizes ir pacienājis, kad es biju
privatizācijas ministrs. Šņabi iedzēru un karbonādi apēdu – tas vienīgais
noziegums.
– Bet viņš diezgan stipri ir pabojājis jūsu dzīvi?
– Jā, bet, ja es būtu kļuvis atkarīgs no tā, būtu kāda mājiņa, kāds zemes
gabaliņš, kāds mazais koferītis, kas piefilmēts ar trešo liecinieku, – lūk, tad
mana dzīve būtu pabojāta.
Protams, varam visam sacītajam ticēt, varam neticēt. Neticēt – jo Druvis
Skulte no Ventspils mēra savulaik patiešām ir norāvies, tā sacīt, pēc pilnas
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politekonomiskās programmas. Ticēt – jo viņa dzīvē no Aivara Lemberga
labvēlības vai nelabvēlības patiešām nekas nav atkarīgs. Katrā gadījumā
bijušais Latvijas ceļa vadītājs Andrejs Panteļējevs, kurš šeit parādās īpaši
nesimpātiskā gaismā, visu uz viņu attiecināto – kas droši vien nevienu
nepārsteigs – kategoriski noliedz.
– Nezinu, kam ir izdevīgi rakāties par manu māju. Bet varu apgalvot, ka
nekādas Ventspils firmas to māju nav cēlušas. Māja tapa, lielā mērā
pateicoties manam sievastēvam, tādēļ arī pēc šķiršanās tā palika manas
sievas īpašumā.
Es esmu dzirdējis, ka mani mēdz dēvēt par Lemberga cilvēku. Jūs jau droši
vien zināt, ka Latvijas ceļā bija cilvēki, kas simpatizēja Šķēlem, tā dēvētie
oranžisti. Un tie, kuri nebija Šķēles cilvēki, tika uzskatīti par Lemberga
cilvēkiem. Tā kā es nesimpatizēju Šķēlem, tad mani automātiski ierakstīja otrā
nometnē.
– Un visas tikšanas ar Lembergu?
– Es esmu gan ticies ar Lembergu viņa birojā, gan viņš ir bijis Latvijas ceļa
birojā. Tos es varu apliecināt. Bet, ka es būtu bijis viņa ietekmē, noteikti ne. Ir
jau lietas, kas saistītas ar partijas finansētājiem, un to nevar noliegt, ka
Latvijas ceļa sponsoru vidū bija Ventspils uzņēmumi. Taču nekādas ietekmes
tādā mērā, kā jūs domājat, nebija. Kad es izmeklēju trīs miljonu lietu, arī visi
domāja, ka pildu politisko pasūtījumu pret Šķēli. Bet vajag palasīt to komisijas
slēdzienu, un tur viss ir skaidri redzams.
Es nenoliedzu, ka man ir bijušas problēmas ar alkoholu, bet, ka es būtu
šantažēts ar kaut kādiem video ierakstiem, – kategoriski noliedzu. Tas jums
jāprasa tam cilvēkam, kas jums to stāstīja. Nesaprotu, kādēļ cilvēki nespēj
iedomāties, ka es kaut ko daru savas politiskās pārliecības dēļ. Kādēļ domā,
ka viss ir tikai tāda politiskā tirgus variants. Mums bija politiskā sadarbība ar
Lembergu. Varu likt roku uz sirds un apgalvot, ka no Lemberga nekad neesmu
saņēmis nekādu naudu.
Taču jebkurā gadījumā Druvja Skultes teiktajā ir kas citu runātāju
nepieminēts, bez kā stāsts par Aivara Lemberga varbūt iedomāto, bet varbūt
reālo, pat ļoti reālo ietekmi nebūtu pilnīgs, – par Ventspils sešinieku (kaut
dzirdēts pieminam arī septiņnieku, astoņnieku un citus ciparus) vai vienkārši
„Ventspils grupējumu”. Tā eksistenci tādā vai citādā veidā nenoliedz arī pats
Ventspils mērs – lai gan īpaši runīgs nav: lūk, faktiski viss, ko no viņa jebkad
ir izdevies izspiest par šo tēmu.
– Kas ir tie uzņēmēji, kurus jūs ieskaitāt Ventspils grupā? Vai tie
paši, kas atrodami Biznesa attīstības asociācijas dibinātāju
sarakstā? Lembergs, Blaževičs, Junkers, Skoks, Berķis, Ševcovs,
Stepanovs...
– Šīs asociācijas uzdevums nav pārvaldīt vai skatīties pagātnē, tās
uzdevums ir skatīties, kā varētu kopā kaut ko attīstīt.
– Bet vai Ventspils grupa ir viņi?
– Ne tikai.
– Kas ir piemirsies?
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– Kāda tam nozīme?
– Interesanti.
– Saprotu, ka jums ir interesanti. Visiem gribas zem segas paskatīties...
– Lasītājus interesē. Mūsu uzdevums ir jautāt.
– Nepārmetu jums par jautājumiem. Man tieši patīk labi jautājumi.
– Bet atbildēt negribat?
– Nē, nu kā... Turklāt tā zināmā mērā ir mainīga parādība, šie uzvārdi
tāpat kā situācijas mainās. Kad cilvēki nopelna kādu naudu, viņi jau sāk
skatīties, ko paši var individuāli sākt. Kāds grib māju uzbūvēt, cits zemi
nopirkt, uzbūvēt kādu biroju, to izīrēt... Ja nevar viens pats, varbūt divatā vai
trijatā izdodas. Ja kāda kompānija tiek radīta, tā aktivizē savu darbību, pēc
tam varbūt vairs ne. Teiksim, es biju tādā kompānijā Ilūkstes naftas
termināls, bet tikko tās akcijas pārdevu. Vēl šur tur esmu pārdevis, bet kaut
kur atkal investējies kopā ar vieniem vai otriem kolēģiem.
Var, protams, par šo izlocīšanos no skaidras atbildes pavīpsnās tāpat kā
par tā paša grupējuma (un Latvijas miljonāru saraksta) pārstāvja Ulda
Pumpura apgalvojumiem, ka „tā saucamais Ventspils grupējums tādēļ arī ir
apvienojies, lai ne tikai aizstāvētu savas intereses, bet arī savu Latviju”, ka
„mēs gribam maksāt nodokļus, mēs gribam, lai Latvijas iedzīvotāji dzīvo
labāk” un ka šajā kompānijā nekad neesot pat domāts par tādiem
jautājumiem kā, piemēram, valdību maiņa.
Taču jautājums vienalga paliek – kas ir šī jau divreiz pieminētā Biznesa
attīstības asociācija, par kuru prese līdz šim parasti atceras reizi gadā,
pavasarī, kad Ventspils mērs iesniedz savu ikgadējo amatpersonas deklarāciju
un izrādās, ka viņa lielākie regulārie ienākumi ir tieši no šīs asociācijas – tā
mēnesī savam valdes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam maksā desmit
tūkstošus latu. Tāpat loģisks ir cits jautājums – par kādu darbu šāda summa
tiek maksāta (ja ņemam vērā, ka pat Latvijas Bankas vadītāja atalgojums ir
nedaudz mazāks), un līdz ar to – kādā vērienīgā darbībā tad šī asociācija īsti ir
iesaistīta?
Asociācijas visiem pieejamie dokumenti nekādu skaidrību par to nevieš:
saskaņā ar organizācijas statūtiem tās vienīgais mērķis ir – „radīt labvēlīgu vidi
biznesa attīstībai Ventspilī”, bet uzdevumi un metodes – „biznesa attīstības
ideju izstrādāšana, konferenču, semināru un diskusiju organizēšana un
rīkošana, likumdošanas, saimnieciskās un politiskās situācijas analīze,
informācijas bāzu izveidošana un pilnveidošana, organizācijas mērķu
sasniegšanai nepieciešamo projektu finansēšana”.
Tāpat Biznesa attīstības asociācijas uzdevumu un metožu vidū ir „juridisko
un fizisko personu līdzekļu piesaistīšana, uzņēmējsabiedrību veidošana,
uzņēmējdarbība nolūkā gūt naudas līdzekļus organizācijas mērķu
finansēšanai, sabiedrības intelektuālo resursu attīstības veicināšana,
ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem
organizācijas
pasākumu
organizēšanai,
materiāli
tehniskās
bāzes
nostiprināšanai un citiem mērķiem”.
Ko tas viss izsaka? Jebko un neko. Taču pirmām kārtām jāņem vērā, ka
asociācijas dibinātāju pulkā ir faktiski viss Ventspils tranzīta zieds: Jānis
Blaževičs, Mamerts Vaivads, Uldis Pumpurs, Laimonis Junkers, Vladimirs
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Krastiņš un Vladimirs Solomatins, Aivars Lembergs, Igors Skoks, Olafs Berķis,
Genadijs Ševcovs, Oļegs Stepanovs, – pat ne sešnieks vai astoņnieks, bet
vienpadsmitnieks (pēc iekšējām nesaskaņām pēdējie četri 2004. gada beigās
gan izstājušies).
Ņemot to vērā, jau aizvadītajos gados arī publiski ir izteikts pieņēmums, ka
asociācija izveidota tikai tāpēc, lai izveidotu pašam Aivaram Lembergam
domātu legālu „barotavu”, – respektīvi, lai, apejot likumu ar nelielu līkumu,
varētu pārbērt naudiņu no vienas kabatas otrā un ļoti efektīvi atmazgāt
nelielas summas, ar kurām ikdienišķajām vajadzībām pietiek pat cilvēkam ar
vērienu, kāds neapšaubāmi ir Ventspils mērs.
Taču izrādās – ne tikai. Jau skaidrāks tas kļūst, uzzinot, ka asociācijai ir
vairs nebūt ne tik publiska struktūra kā konsultatīvā padome ar savu stingri
noteiktu reglamentu (pilno tekstu skat. grāmatas pielikumu sadaļā) un savām
funkcijām, kuru vidū būtiskākās, kaut arī no pirmā acu uzmetiena mīklainākās
ir – konsultatīvā padome „izstrādā dažādus biznesa projektus, analizē
iesniegtos biznesa projektus, analizē biznesa situāciju, iesniedzot organizācijas
valdei konkrētus priekšlikumus par iespējamajiem biznesa darbības
virzieniem”.
Un te uzreiz kāds šīs te Konsultatīvās padomes sapulču protokols – lai būtu
skaidrs, kādus jautājumus tad pārspriež un izlemj nedaudz mīklainās
organizācijas nedaudz mīklainā struktūra. Tātad – Biznesa attīstības
asociācijas 2003. gada 13. oktobra sapulces protokols:
„Sapulcē piedalījās: O.B.; J.B.; G.Š.; V.K.; U.P.; A.L.; L.J.
1. LRT dalībnieku sapulces un Padomes sēdes materiāli.
Ziņo: J. Bērziņa.
2. SIA Ventspils nafta termināls statūti.
Ziņo: U. Pumpurs, A. Āķis.
3. SIA Ventspils nafta termināls Padomes jautājumi, kuri jāizskata BAA
sapulcē.
Ziņo: U. Pumpurs.
4. Informācija par sarunām ar potenciālajiem investoriem.
Ziņo: A. Lembergs.
5. Par Krievijas – Latvijas starpvalstu līgumu.
Ziņo: J. Blaževičs.
Par dienas kārtības 1. jautājumu nolēma:
1. Pieņemt zināšanai 23.10.2003.g. LRT Padomes sēdes un Dalībnieku
sapulces materiālus.
2. Jautājumu par 13,5 milj. USD investīcijām atlikt uz nākošo Padomes
sēdi.
3. Līdz 01.12.2003.g. pagarināt G.Š. kā LRT Padomes priekšsēdētāja
pilnvaras.
Par dienas kārtības 2. jautājumu nolēma:
Ar piedāvātajām izmaiņām akceptēt SIA Ventspils nafta termināls statūtus
(skatīt pielikumā).
Par dienas kārtības 3. jautājumu nolēma:
Visus SIA Ventspils nafta termināls Padomes sēžu un Dalībnieku sapulču
materiālus skatīt BAA sapulcēs.
Par dienas kārtības 4. jautājumu nolēma:
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1. Potenciālajam investoram iesniegt sekojošus priekšlikumus:
– 100% SIA VN Termināls daļu cena 140–150 milj. USD;
– 66% LRT daļu cena 60 milj. USD.
2. Jautājumu skatīt atkārtoti nākošajā sapulcē.
Par dienas kārtības 5. jautājumu nolēma:
Uzdot VN un LRT vadībai koordinēt turpmāko darbību.”
Zinot asociācijas dibinātāju vārdus, nav grūti noprast, ko nozīmē no pirmā
acu uzmetiena tik intriģējošie iniciāļi: O.B. – Olafs Berķis, J.B. – Jānis
Blaževičs, G.Š. – Genadijs Ševcovs, V.K. – Vladimirs Krastiņš, U.P. – Uldis
Pumpurs, L.J. – Laimonis Junkers, A.L. – nu, droši vien jau mūsu grāmatas
galvenais varonis. BAA ir Biznesa attīstības asociācija, LRT – trubas
uzņēmums LatRosTrans.
Toties jo pārsteidzošāks cilvēkam no malas var šķist šajā sapulcē
apspriežamo jautājumu loks: šie ļaudis (kuru vidū, starp citu, nav ne Ventspils
naftas, ne LatRosTrans vadītāju, ne – vismaz formāli – šo uzņēmumu lielāko
akcionāru), spriež par, maigi izsakoties, ārkārtīgi būtiskiem jautājumiem.
Izrādās, šie ļaudis šādā lokā ne tikai lemj par Ventspils uzņēmumu statūtiem
un citām formālām lietām, bet arī spriež par „Krievijas – Latvijas starpvalstu
līgumu” (lai kā tas ari būtu domāts) un pat nosaka varbūtējo trubas un
Ventspils terminālu pārdošanas cenu…
Protams, Ventspils naftas oficiālā atbilde ir, ka tai šāda struktūra vispār
neesot zināma, savukārt paši Konsultatīvās padomes līdzdalībnieki – kaut
piemērotāks termins droši vien būtu „līdzzinātāji” – diezgan lielā vienprātībā
par šo tēmu izteikties nevēlas. Tiesa, to pametušie Olafs Berķis un Igors
Skoks gan atzīst, ka padomē savulaik apspriesti faktiski visi būtiskie jautājumi,
toties Ventspils mērs „A.L.” ir stingrs kā klints – kā jebkurai sabiedriskai
organizācijai, arī Biznesa attīstības asociācijai esot tiesības apspriest jebkuru
jautājumus, turklāt dabā neeksistējot kādi tās protokoli vai lēmumi ar viņa
parakstu.
Savukārt pārējie vienkārši klusē, lai gan, protams, neviens no pārējiem
Konsultatīvajā padomē esošajiem un arī neesošajiem redzamajiem Ventspils
uzņēmējiem – Latvijas miljonāru saraksta ilggadējiem dalībniekiem no Mēness
nav nokritis: tepat vien, pilsētā pie jūras vai tās tuvākajā apkārtnē ir mituši
daudzus gadus un lieliski zina, kā Ventspilī tiek pieņemti lēmumi un ko tie reāli
ietekmē. Galu galā tieši tāpat kā Aivars Lembergs, faktiski plecu pie pleca viņi
daudzus gadus ir lējuši sviedrus – kurš kompartijas aparāta, kurš
saimnieciskajā darbā.
Ventspils naftas ilggadējais vadītājs Jānis Blaževičs – ilgāku laiku un
gandrīz līdz pašām padomju valsts beigām Ventspils rajona partijas komitejas
sekretārs… Uldis Pumpurs – kolhoza Piltene partijas pirmorganizācijas
sekretārs, pēc laiciņa – jau partijas rajona komitejas lauksaimniecības nodaļas
vadītājs, kurš vietējā avīzē Padomju Venta rajona iedzīvotājiem skaidro, cik
„nozīmīgs faktors ir partijas organizatoriskais un politiskais darbs komunistu
un visu kolektīvu mobilizēšanai uzdevumu izpildei”… Vēlāk ofšoru sanāksmēs
Aivara Lemberga tik bieži aizvietotais Vladimirs Krastiņš – Ventspils ostas
rūpnīcas direktora vietnieks.
Tepat arī visi pārējie – tās pašas Padomju Ventas 1980. gada publikācijā
ar nosaukumu Jaunībai spēka daudz pieminēts starpkolhozu celtniecības
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organizācijas inženieris – ģeodēzists un kvalitātes inženieris Laimonis Junkers.
Ventspils starprajonu prokurors Valentīns Kokalis presē visus jauniešus
brīdina, ka nedošanās dienēt padomju armijā ir krimināli sodāms nodarījums.
Vietējās vēlēšanās uz vienu un to pašu mandātu pretendē Ventspils ostas
naftas un ķīmisko kravu rajona inženieris Olafs Berķis un Jurijs Bespalovs,
ostas rūpnīcas plānu un ekonomiskās daļas priekšnieks.
Laimonis Strujevičs – Ventspils reģionālā informācijas un skaitļošanas
centra nodaļas vadītājs. Nākamais Ventamonjaka prezidents Krists Skuja –
sākotnēji Ventspils padomju saimniecības darbnīcu vadītājs, kuru par Ventspils
rajona deputātu izvirza padomju saimniecības strādnieki un kalpotāji, pēc tam
– agrokooperatīvās savienības Ventspils ģenerāldirektors, 1988. gada beigās –
jau rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un rajona
agrorūpnieciskās apvienības priekšsēdētājs. Igors Skoks – astoņdesmito gadu
beigās tāpat parādās jauno pašvaldības deputātu vidū. Oļegs Stepanovs –
Ventspils ostas naftas un ķīmisko preču rajona priekšnieks. Igors Skoks –
vietējā sadzīves pakalpojumu kombināta direktors. Mamerts Vaivads –
Kandavas sovhoztehnikuma direktors.
Un tā tālāk, un tā tālāk – rindiņā visi pārējie tagadējie „Ventspils
miljonāri”, lai cik draudzīgi vai nedraudzīgi viņi tagad būtu savā starpā. Un
Aivars Lembergs tobrīd, astoņdesmitajos gados, ir tikai viens no daudzajiem
Ventspils puses funkcionāriem un „saimnieciskajiem darbiniekiem” – ir bijuši
cilvēki gan ar lielāku pieredzi, gan ar augstākiem partijas amatiem. Tad kādu
iemeslu dēļ pašlaik Pielikums Nr. 1 pie Sabiedriskās organizācijas „Biznesa
attīstības asociācija” Konsultatīvās padomes darba reglamenta rāda, ka
Konsultatīvās padomes locekļu balsu skaits sadalās nevis kaut kā citādāk, bet
tieši tā:
„Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs:
A. Lembergs – 2643 balsis;
Konsultatīvās padomes locekļi:
J. Blaževičs – 1615 balsis;
I. Skoks – 1307 balsis;
O. Berķis – 1286 balsis;
G. Ševcovs – 948 balsis;
O. Stepanovs – 928 balsis;
M. Vaivads – 469 balsis;
U. Pumpurs – 409 balsis;
V. Solomatins – 257 balsis;
L. Junkers – 69 balsis;
V. Krastiņš – 69 balsis.
Izpilddirektors: L. Junkers.”
Jā, kāpēc šajā sarakstā, kurš, neraugoties uz liegšanos un klusēšanu,
šķiet, pietiekami labi parāda ietekmes sadalījumu Ventspilī, balsis ir
sadalījušās tieši tā? Konsultatīvās padomes priekšsēdētājam taču ilgus gadus
apkārt ir bijis vesels bars tikpat rijīgu (pieņemsim, ka labā nozīmē), ambiciozu,
enerģisku un nekautrīgu cilvēku, – tad kāpēc pirmais numurs joprojām
pārliecinoši ir viņam? Kāpēc tie, kuri ar Ventspils mēru sastrīdas, brītiņu
pabrēkā, padraud ar dažādiem atklājumiem un atmaskojumiem, bet pēc tam
aši nomierinās un pieklust?
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Tad nu jāsāk skatīties gandrīz vai no paša Aivara Lemberga apzinīgās
sākuma – ja ne no skolas sola, tad augstskolas noteikti. Kā no enerģiskā
komjaunieša, sabiedriskā darba teicamnieka un pilsētas ateistu padomes
priekšsēdētāja izauga mūsu grāmatas galvenais varonis? Pateicoties padomju
valstij, kura rakstītajam vārdam pievērsa lielu nozīmi un pietiekami pamatīgi ir
dokumentējusi arī Aivara Lemberga apzinīgo dzīvi, tas ir redzams pietiekami
skaidri. Par to – nākamajā nodaļā.
VI. Aktīvists, ateists, „sadzīvē pieticīgs” – un nedaudz stukačs ?
Droši vien, ja tik tas būtu iespējams, šo dokumentu tagadējais Ventspils
mērs par „neeksistējošu”, „nepastāvošu” un „nepareizu” pasludinātu ar vēl
lielāku dedzību nekā savulaik Vilis Seleckis – Ēnu par Ventspili pirmo variantu.
Bet nekā darīt: pateicoties padomju valsts pūlēm vismaznozīmīgāko
dokumentu saglabāšanā, te nu tas guļ, izcelts no Latvijas Valsts arhīva dzīlēm,
– dažas diezgan bērnišķīgā rokrakstā aprakstītas lapiņas ar tikpat bērnišķīgām
pareizrakstības kļūdām un virsrakstu „Protokols Nr. 5 komjaunatnes biroja
sēdē 1974. g. 26. novembrī”.
Protams, tā paša Viļa Selecka „pareizajā” Ēnu pār Ventspili variantā jūs
neatradīsiet pieminētu ne šo datumu, ne šo protokolu – tā vietā Ventspils
mērs tur cita starpā apgalvo: „Kamēr viņi tur, Rietumos taisīja karjeru, tikmēr
es strādāju tai tautai, kura dzīvo te, Latvijā. Lai tā nebūtu zudusi. Ja nebūtu
tautas, tad nebūtu ne Atmodas, ne nākotnes. Es neesmu nevienu ne šāvis, ne
kāris. Es neesmu rakstījis denunciācijas. Es neesmu bijis stukačs. Mana
sirdsapziņa ir tīra…”
Toties kādreizējais nodokļu inspektors, tagad gids Imants Kviesis šo dienu
atceras vēl tagad, – un tās nav viņa gaišākās studiju dienu atmiņas. Todien
Imantu – Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes studentu – izslēdz no
komjaunatnes, un tikai brīnumainā kārtā viņš automātiski netiek izmests arī
no augstskolas. Turklāt pārkāpums tiem laikiem ir ļoti nopietns – brīvdomīgais
students publiski izteicies par padomju iekārtas nepilnībām, turklāt ļoti
neapdomīgi izvēlējies sarunu biedrus savu „antisociālistisko ideju”
izklāstīšanai.
Izlasīsim kopā komjaunatnes biroja sēdes protokolu – patiesībā tas ir
pietiekami daiļrunīgs un izsmeļošs:
„Ieradušies 14 komj. biroja locekļi.
Nav ieradušies: Bule, Liepiņa.
Piedalās LVU k/k loc. Lembergs, Bērtulsone. (..)
Komsorgs Dunna iepazīstina ar studenta komjaunieša I. Kvieša personīgo
lietu. Kviesis izvirzījis sarunās ar grupas biedriem antisociālistiskas idejas. Tas
noticis tieši šī mācību gada laikā. Kviesis pats neuzskata šos savus izteikumus
par apolitiskiem, neesot domājis, ka tas radīšot tādu rezonansi. Nedomā, ka
tikai kapitālistiskajā pasaulē viss ir jauki, arī pie mums esot daudz kas labs.
Tas esot tikai tā gadījies, ka semināra biedri uzsvēruši, iztirzājuši visu labo un
viņam iznācis izteikties tikai par slikto mūsu sabiedrībā.
Imants jau mācījies Ģeogrāfijas fakultātē 1,5 gadus. Aizgājis pēc paša
vēlēšanās, neesot interesējusi ģeogrāfija. Ekonomika interesējot.
Imants atzīst, ka viņa izturēšanās neesot komjaunieša cienīga.
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b. Lembergs uzskata, ka tagadējā lieta nav saistīta ar Kvieša aiziešanu no
Ģeogrāfijas fak. Kviesis savu koncepciju esot izvirzījis pārliecinoši strīdos ar
Lembergu. Lembergs uzskata, ka Kvieša domas ir dziļas un pretrunā ar
sociālistiskās sabiedrības principiem un mainīt tās būs grūti.
Bērtulsone izsaka savas domas: liekas, ka Kviesis pretēji biedru labajiem
izteikumiem izvirza trūkumus, bet būtībā viņš izsakot apolitiskos spriedumus
neapdomājot.
Lembergs vēl piebilst, ka Kviesis apsolījis, ka savus uzskatus atklāti
nepropagandēs.
b. Oboļencevs uzdod jautājumu, vai valstī būtu demokrātiskāk, ja
pastāvētu vairākas partijas. Kviesis uzskata, ka varētu soc. valstī būt divpartiju
sistēma, tas būtu demokr.
b. Oboļencevs un b. Gončarovs uzskata, ka b. Kviesis jāizslēdz no
komjaunatnes.
b. Jaunzems par labāku uzskata stingro rājienu ar ierakstu, uzlikt
pārbaudes laiku un tad izskatīt atkal šo lietu.
b. Daško uzskata, ja Kviesis domā, ka var pastāvēt vairākas partijas, tad
viņa uzskati nebalstās uz partijas principiem un komjaunatnē viņš palikt
nevar.
b. Baumanis domā, ka Kviesis var laboties, ka vajadzīga tikai
pāraudzināšana.
b. Kalniņa uzskata, ja Imantu izslēgs, viņam nebūs stimula laboties.
b. Lejiņš netic nevienam Kvieša vārdam, domā, ka Imants melo, runā tikai,
lai runātu, sevi attaisnotu. Komjaunatne nav brīvprātīga pāraudzināšanas
biedrība.
Kviesim dod pēdējo vārdu. Viņš neesot pret sociālismu, pret mūsu partijas
principiem. Lūdz visus ticēt viņam.
Birojā 2 lēmumi:
1) izslēgt Kviesi no VĻKJS biedru rindām, kā to nolēmusi grupa.
2) izteikt stingro rājienu ar ierakstu personīgajā lietā.
Lēmums – ar balsu vairākumu (9 pret 5) izslēgt b. Kviesi no VĻKJS biedru
rindām.
Labojums. Lūgt augstākstāvošos orgānus, lai Kviesis paliktu LVU studentu
skaitā. Tam visi piekrīt vienbalsīgi.”
Šeit nav šaubu – daiļrunīgajā dokumentā runa ir nevis par kādu
dubultnieku, bet tieši mūsu grāmatas galveno varoni. Tieši Aivars Lembergs
biroja sēdē izliek visu, kā bijis: gan to, ka Imants Kviesis „savu koncepciju”
izvirzījis tieši sarunā ar viņu, gan to, ka vaininieks tieši viņam solījis „savus
uzskatus atklāti nepropagandēt”, gan to, ka sarunas biedra izteiktās
antisociālistiskās domas ir „pretrunā ar sociālistiskās sabiedrības principiem un
mainīt tās būs grūti”.
Nez vai kādam pēc protokola izlasīšanas var rasties šaubas, pēc kura
„biedra” dotā „signāla” apspriestajam grēkāzim nākas stāties bargo
komjauniešu priekšā. Tikai pats Imants Kviesis gan, izrādās, līdz šai baltai
dienai ir dzīvojis laimīgā neziņā: Aivars viņam toreiz esot teicis, ka šajā sēdē
esot darījis, ko varējis, lai tikai brīvdomīgo Imantu neizmestu no
komjaunatnes, – bet nekā. Un tā nu tālāk abi kļuvuši pat par tādiem kā
draugiem:
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„Beigās mēs ar Aivaru palikām labi draugi, viņš pie manis nāca ciemos. Es
taisīju kandžu un tad mēs tā labprāt iemalkojām. Bet nu tad, kad viņš palika
bagāts, bet es – nabags, tad jau vairs nesatiekamies. Tā jau ir latviešu
sabiedrība.
Es jau tolaik domāju savādāk, man bija citi uzskati par politekonomiju un
vēsturi, tāpēc jau arī laikam mani izmeta no komjaunatnes. Bet Aivars jau no
paša sākuma bija karjerists, dedzīgi aizstāvēja komunisma idejas. Pēc tam,
kad atgriezās no Anglijas, pienāca pie manis un teica, ka daudz ko redzējis un
ka man tomēr esot taisnība. Bet viņš jau bija gatavs locīties jebkuriem vējiem
līdzi. Tas, ka viņš bija dedzīgs komunists, jau nenozīmē, ka viņš tā tiešām
domāja. Komjaunatnes un partijas aktivitātes viņam ļāva uzkalpoties līdz tam
amatam Ventspilī.
Tiesa, toreiz, pēc brauciena uz Angliju viņš vairāk sāka piekrist tām
manām idejām, aizņēmās no manis vecās Atpūtas. Tās gan nebija manas, bet
mana drauga. Lūdza, lai aizvedu ar moci uz Tukumu, kur viņam sievasmāte
dzīvojot. Griboties pa brīvām dienām palasīt. Un pēc tam pateica, ka
sievasmāte kurinājusi krāsni, nav apskatījusies, ko met ugunī. Un tā visas
Atpūtas sadedzinātas. Manam draugam tur bija tādi skaisti sējumi.
Tomēr nevaru apgalvot, ka Lembergs mani nostučīja un tāpēc mani izmeta
no komjaunatnes. Tādu grēku es gan viņam neuzveļu. Bija tur pēc viņa
brauciena uz Angliju kādā 1977.gadā, viņš lielījās, ka tur viens nepareizās
lietas runājis un nepareizās dziesmas dziedājis. Nu, un to pēc tam esot
izmetuši no komjaunatnes. To pats Aivars man stāstīja…”
Tā Imants Kviesis saka tagad, vēl neredzējis tālā 1974. gada 26.
novembra protokolu, kas visus šos gadus mierīgi nogulējis arhīvos. (Starp
citu, viņa pieminētais „izmestais” ir apdrošināšanas speciālists Almanis, kurš –
jau atkal acīmredzot nedaudz baidoties – teic īsi: „Nu, ko nu vairs par to. Tik
daudz gadi jau pagājuši. Un man jau nekādu pierādījumu nav. Tāda tukša
pļāpāšana sanāks.”) Ierauga – un ir acīmredzami sarūgtināts, kaut arī nešķiet
īpaši pārsteigts:
„Pilnīgi nevaru noticēt. Toreiz Aivars man teica, ka bijis tajā sēdē neitrāls.
Neesot gan varējis izdarīt tā, lai mani neizmet no komjaunatnes... Bet tad jau
viņš man meloja... Jā. Tā jau ir. Tagad jau arī skaties, visādi te mēģina
pierādīt, bet nevienam nekas neizdodas. Nu jā, un par tām Atpūtām arī viņš
man samelojās. Nu, tur taču skaidrs, ka neviens nevarēja sajaukt un nejauši
sadedzināt. Kad šito visu paskatās, tad gribas darīt sev galu. Šajā valstī jau
nekas nav normāli iespējams. Viņam ir nauda, viņš var visu…”
Okei, pašlaik, kā esam noskaidrojuši, Ventspils mēram patiešām ir gan
vara, gan nauda. Pašlaik – jā, bet ne tad, tālajos sešdesmitajos un
septiņdesmitajos. Tad viņš pat padomju valsts apstākļiem nav nekādās īpaši
izdevīgajās starta pozīcijās: piedzimis ārlaulībā 1953. gada 26. septembrī
Jēkabpilī, un ģimene dzīvo tiešām nabadzīgi.
Abus ar māsu (pareizāk, pusmāsu – Ligita dzimusi deviņus gadus vēlāk,
un, ja ticam Aivara Lemberga padomju gadu autobiogrāfijām, viņai ir cits tēvs
– Nikolajs, ne Roberts) Milda Lemberga uztur no 80 rubļu mēnešalgas; tikai
krietni vēlāk viņa Jēkabpilī kļūst par galveno grāmatvedi; lai nopelnītu
apģērbu, mūsu grāmatas galvenajam varonim vasarās nākas sākt strādāt jau
no piektās klases.
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Un arī tālāk viss, pilnīgi viss jāizgrauž paša zobiem, jāsasniedz paša
spēkiem – nekādu augstu aizbildņu un turīgu vecāku nākamajam
multimiljonāram nav. Arī visus studiju gadus nākas strādāt papildus. Tiesa,
tagadējā Ventspils mēra publiski pieejamā oficiālā biogrāfija līdz pat 1990.
gadam ir diezgan lakoniska:
„Beidzis Jēkabpils 1.vsk.,
1977. – beidzis LVU Ekonomikas fak., rūpniecības plānošana,
1968.–1969. – strādnieks Jēkabpils Starpkolhozu celtniecības organizācijā,
1974.–1975. – laborants, strādnieks LVU,
divus gadus bijis Studentu celtnieku vienību štāba komandieris,
1977.–1978. – Ventspils ostas rūpnīcas inženieris – ekonomists,
bijis PSKP biedrs,
bijis LKP Ventspils pilsētas komitejas propagandas instruktors,
1979.–1981. – Ventspils pilsētas komjaunatnes komitejas 2. sekretārs,
bijis LKP Ventspils rajona komitejas sekretārs rūpniecības jautājumos,
1988.–1991. – Ventspils Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
priekšsēdētājs,
1990. – ievēlēts par LR AP deputātu kā LTF loceklis 100.Ventspils vēl.
apg.”
Patiesā Ventspils mēra agrā brieduma gadu biogrāfija, protams, ir
nesalīdzināmi garāka un detalizētāka: lūk, pilns Aivara Lemberga nodarbju
uzskaitījums tikai līdz studiju beigām – protams, ņemts no viņa partijas
nomenklatūras lietas, kura tāpat atrodama arhīvos:
„1972.–1973. – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes students, Rīgas
pils.
1973.–1973. – lauksaimniecības uzņēmuma Rīgas zieds kurinātājs, Rīgas
pils., Latvijas PSR (LVU students).
1973.–1973. – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes students, Rīgas pils.
1973.–1975. – ārpusresoru apsardzes nodaļas strēlnieks (strelok) pie
Kirova rajona izpildkomitejas IeD, Rīgas pils., Latvijas PSR (LVU students).
1975.–1975. – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes students, Rīgas pils.
1975.–1975. – Rīgas Vagonbūves rūpnīcas strādnieks, Latvijas PSR (LVU
students).
1975.–1975. – Latvijas PSR CSP Republikāniskā skaitļošanas centra
algoritmouzdevumu un statistisko uzdevumu projektēšanas nodaļas Minsk–32
inženieris, Rīgas pils.
1975.–1975. – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes students, Rīgas pils.
1975.–1976. – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes saimnieciskā daļa,
Rīgas pils.
1975.–1976. – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes students, Rīgas pils.
1976.–1977. – ārpusresoru apsardzes nodaļas strēlnieks pie Proletāriešu
rajona izpildkomitejas IeD, Rīgas pils., Latvijas PSR (LVU students).”
Taču šie sausie gada skaitļi un nodarbju uzskaitījums, protams, neko
neizsaka par to, kā, tā sacīt, rūdījās tērauds. Spriežot pēc paša Aivara
Lemberga presē stāstītā, viņš bijis aktīvs, mērķtiecīgs, ja vajadzīgs – arī
spējīgs uz neordināru rīcību. Jau astotajā klasē izlēmis, ka studēs ekonomiku,
jo secinājis, ka „tā izšķir visu”; ceturtajā kursā viņam pat atņemta stipendija
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par neuzrakstītiem kontroldarbiem un lekciju kavēšanu, – taču eksāmenus
nokārtojis visnotaļ labi; un – tādā garā.
Arī no 1975. gada publikācijas padomju jaunatnei paredzētā žurnālā
Liesma mums pretī veras spulgacains un bezgala enerģisks komjaunietis
Aivars Lembergs – sabiedriskā darba teicamnieks un universitātes vasaras
darba štāba priekšnieks, kuram ir tik daudz stāstāma un ierosināma. Lūk, tikai
atsevišķi fragmenti no Ekonomikas fakultātes ceturtā kursa studenta teiktā:
„Studenta, kas patiešām ir nākamais speciālists, kam vajadzēs risināt
daudz un dažādus jautājumus, kam vajadzēs organizēt, vadīt, strādāt radoši,
patstāvīgi, vārdu sakot, viņa attieksme pret sabiedrisko darbu nebūt nav
teicami vērtējama. Un interesanti, ka liela daļa studentu, kas nemācās slikti,
kas gandrīz vai pedantiski cenšas ievērot pasniedzēju doto mācību plānu,
sabiedriskajā darbā neparāda nekādu aktivitāti.
Man pat rodas šaubas par viņu studiju lietderību. Tieši sabiedriskais darbs
ir tas, kur varētu mācīties patstāvību, bet ir cilvēki, kas no šīs patstāvības it kā
tīšuprāt vairās. Padara to, ko liek, iemācās to, ko uzdod, – gandrīz kā skolā.
Kas notiks, kad viņi universitāti pabeigs, kad pašiem vajadzēs vadīt, pašiem
kaut ko izlemt, kaut ko likt darīt citiem?...”
„Es nesen izdarīju tādu nelielu pētījumu. Par tiem studentiem, kas beidza
universitātes Ekonomikas fakultāti pirms gadiem piecpadsmit, divdesmit. Un
izrādās, ka daudz vairāk paspējuši padarīt, vislabāk iespējuši strādāt un tātad
arī sabiedrībai visnepieciešamākie bijuši nevis tie, kuriem vidējā atzīme,
universitāti beidzot, bija 4,5 un augstāka, toties sabiedriskais darbs nav
izraisījis nekādu interesi, bet gan tie, kuru vidējā atzīme svārstījusies ap 4,25
un kuri pratuši aktīvi patstāvīgi strādāt...”
„Ziniet, kurš no pagājušā gada notikumiem man palicis visspilgtākā
atmiņā? Talka Jelgavas rajonā. Divās dienās vajadzēja noorganizēt grupu.
Galvenokārt tikai puišus. Ērtības netika solītas nekādas. Un mēs
noorganizējām. Paspējām. Divi simti cilvēku. Viņi pieteicās brīvprātīgi.
Galvenokārt studentu celtnieku vienības ar komandieriem priekšgalā. Darbs
bija ļoti grūts. Dubļi. Bietes, kas burtiski bija jāceļ ārā no ūdens. Strādājām
septiņas dienas. Arī dzīves apstākļi ne jau nu tādi kā pilsētā. Bet puiši strādāja
vareni. Tās bija tādas īstas grūtības, kur katrs varēja parādīt, cik viņš stiprs.
Un, ja nopietni runā, tā bija arī varonība…”
Taču, kas īpaši interesanti no mūsu redzes viedokļa, jau šajā šķietami
vispārīgiem tekstiem piebārstītajā publikācijā ik pa brīdim pavīd cauri kaut kas
no tā, ko ventspilnieki un visas Latvijas iedzīvotāji pamanīs divdesmit –
trīsdesmit gadus vēlāk. Gan nojausma par to, cik svarīga patiesībā ir pareizā
taktika un spēja „strādāt ar cilvēkiem”, gan citas menedžēšanā un lietu
sakārtošanā, iespējams, vissvarīgākās lietas:
„Reizēm tieši taktikai nepievērš vajadzīgo uzmanību. Saka: ak padarīts.
Tad gan labi, ka padarīts. Bet varbūt varēja vēl labāk. Varbūt bija kādi citi ceļi,
kādas citas iespējas, tās izmantojot, varbūt iespējams padarīt vēl labāk? Bet
mēs ar to ne vienmēr rēķināmies. Pēc tam lielie brīnumi – kāpēc mūs
nesaprata, kāpēc neiznāca – viss taču bija tik labi izdomāts. Vēlāk, kad
atceries, – saproti, ka kļūdas jāmeklē taktikā. Jāprot strādāt ar cilvēkiem…”
„Emocijas ir un paliek tikai emocijas, un uz desmit cilvēkiem, kuri darbojas
ar entuziasmu un degsmi, nepieciešams vismaz viens ar vēsu un skaidru
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prātu. Tad noteikti kaut kas tiks panākts. Vienīgi nevajag saprast, ka ar tikko
teikto gribu noliegt entuziasma nepieciešamību. Ja tas ir īsts entuziasms, ja to
īstajā vietā un īstajā brīdī liek lietā...”
„Pirmkārt nepieciešams, lai grupu vadītu tie, kuriem patiešām ir vislielākā
autoritāte. Grupu trijstūri (komjauniešu sekretārs, kursa vecākais un
arodorganizācijas vadītājs) jāveido tādiem, kas patiešām prot un spēj vadīt,
nevis tādiem, kuru autoritāte ir izdomāta…”
Taču Aivars Lembergs ne tikai domā un runā, bet arī dara – mācībās viņš
nav nekāds spīdeklis, toties karjeras veidošanā pa komjaunatnes–partijas
līniju joņo kā lokomotīve, noslaukot visus šķēršļus. Un tas viss ir sācies jau
vidusskolas gados – lūk, fragments no mūsu grāmatas galvenā varoņa „īstās”,
tālajos padomju gados rakstītās autobiogrāfijas:
„Autobiogrāfija
Es, Lembergs Aivars Roberta dēls esmu dzimis Jēkabpils pils., Latvijas
PSR, kalpotāju ģimenē 1953. gada 26. septembrī.
1961. gada septembrī sāku mācīties Jēkabpils 1. vidusskolā, kuru pabeidzu
1972. gada jūnijā. Mācoties skolā, 1968. gada oktobrī iestājos VĻKJS. Mācību
laikā no devītās līdz vienpadsmitajai klasei tiku ievēlēts par skolas
komjaunatnes organizācijas sekretāra vietnieku un sekretāru.
1972. gada augustā es iestājos P. Stučkas vārdā nosauktajā Latvijas Valsts
universitātē, Ekonomikas fakultātē, kuru pabeidzu 1977. gada jūnijā
specialitātē – rūpniecības plānošana.
Mācoties universitātē, izpildīju šādu sabiedrisko un atbrīvoto komjaunates
darbu:
– no 1972. gada septembra līdz 1973. gada oktobrim – akadēmiskās
grupas komjaunatnes organizācijas sekretārs;
– no 1973. gada oktobra līdz 1974. gada oktobrim – LVU komjaunatnes
komitejas loceklis, sektora darbā ar šefiem vadītājs;
– no 1974. gada oktobra līdz 1977. gada aprīlim – LVU komjaunatnes
komitejas sekretāra vietnieks, darba semestra štāba priekšnieks;
– no 1975. gada novembra līdz 1977. gada novembrim – Rīgas Kirova
rajona komjaunatnes komiteja;
– 1974., 1977. gada aprīlī – oktobrī – Latvijas ĻKJS CK zonālās vienības
komandieris.
No 1975. gada novembra esmu PSKP biedrs. Divreiz esmu apbalvots ar
VĻKJS CK goda rakstiem.
1975. gada novembrī tiku apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās padomes
Prezidija goda rakstu.”
Un arī te vēl nav uzrakstīts pilnīgi viss: jau 1973. gadā Aivara Lemberga
kandidatūra tiek izvirzīta apstiprināšanai LĻKJS CK Goda grāmatā 1973. gada
komjaunatnes darba trieciennieki; 1974. gadā viņu rekomendē PSKP biedra
kandidāta statusam; gadu vēlāk Aivaru Lembergu kopā ar Vitālu Lejiņu par
teicamām sekmēm mācībās un par lieliem panākumiem studentu celtnieku
vienību attīstīšanā rekomendē uz pieņemšanu Latvijas Kompartijas Centrālajā
komitejā…
Te viņš paraksta raportu PSKP XXV kongresam, te ziņo par internacionālo
studentu celtnieku vienību darbu, te piedalās neskaitāmās biroju un komiteju
apspriedēs, te – starp citu, kopā ar to pašu vēlāko Vitāla Lejiņa parādnieku
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Māri Forstu – ir apbalvoto studentu celtnieku vienību dalībnieku vidū un tiek
pie kinoprojektora, te – kopā ar Vitālu Lejiņu – piedalās lēmuma pieņemšanā
par rājiena noņemšanu šim pašam Mārim Forstam „par bezatbildīgu attieksmi
pret saviem pienākumiem, kā rezultātā studentu celtnieku vienībā Daugava
tika pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi”, jo „laikā pēc rājiena uzlikšanas
Forsts ir parādījis sevi kā aktīvu komjaunieti, kas piedalās fakultātes un
universitātes sabiedriskajā dzīvē”.
Protams, aktivitāte nes arī taustāmus augļus: lūk, Latvijas Valsts
universitātes Komjaunatnes komitejas 1976. gada 28. decembra protokols ar
atzīmi Slepeni, kurā cita starpā skata arī tiem laikiem ārkārtīgi būtisku
jautājumu – par virknes studentu braucienu uz Lielbritāniju – un pieņem
lēmumu divu nedēļu braucienam rekomendēt gan Vitālu Lejiņu (tobrīd arī
LĻKJS CK biroja locekli), gan „Lembergu Aivaru Roberta d., dzim. 1953. g.
Jēkabpilī, latvieti, PSKP b. no 1975. g., Ekonomikas fak. V kursa studentu,
LVU DSŠ [darba semestra štāba] priekšnieku”.
Starp citu, dīvainā kārtā jau vēlāk Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas
komitejas sastādītajā un uzturētajā Aivara Lemberga nomenklatūras
darbinieka lietā nekāds brauciens uz Lielbritāniju vispār nefigurē – saskaņā ar
šo nopietno dokumentu nākamais Ventspils mērs tikai vienu reizīti, 1983.
gadā izbraucis dienesta komandējumā uz Vācijas Demokrātisko Republiku.
Savukārt personālajā kadru uzskaites lapā atkal ir minēta gan Lielbritānijas
brauciens 1977. gadā, gan Polijas – 1973. gadā.
Toties nomenklatūras lietās ir atrodams arī par godu šim tiem laikiem
neikdienišķajam braucienam – pat ja neņemam vērā Imanta Kvieša teikto par
bēdīgo atgadījumu ar vienu no braucējiem pēc tā – Aivaram Lembergam dots
raksturojums, kurš ir tā vērts, lai tiktu publicēts visā pilnībā:
„Raksturojums
ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās P. Stučkas Latvijas Valsts
universitātes Ekonomikas fakultātes rūpniecības plānošanas specialitātes V
kursa studentam Lembergam Aivaram Roberta d.,
dz. 1953. g. Latvijas PSR Jēkabpilī, latvietim,
izglītība nepab. augstākā, VĻKJS biedram no 1968. g., biļete
Nr. 01928017, PSKP biedram no 1975. g.,
partijas biļete Nr. 15868663, pase sēr.
XXIX–IS Nr. 648721, izdota Rīgas pils.
Proletāriešu RIK IeD, dzīvojošam
Rīgā, Burtnieku ielā 1–138 (kopm.).
B. Lembergs A.R. 1972. gadā pabeidza Jēkabpils I vidusskolu un tajā pašā
gadā iestājās P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes
rūpniecības plānošanas specialitātē 1. kursā.
B. Lembergs A.R. no pirmajām mācību dienām P. Stučkas LVU aktīvi, ar
iedvesmu piedalās universitātes sabiedriskajā dzīvē. 1972./73. mācību gadā
viņš pildīja komsorga pienākumus, no 1973. gada oktobra ir universitātes
komjaunatnes komitejas loceklis. 1973./74. mācību gadā vadīja šefības
sektoru. No 1975. gada oktobra ir P. Stučkas LVU komjaunatnes komitejas
sekretāra vietnieks darba audzināšanas jautājumos. B. Lemberga A.R.
organizatoriskais talants īpaši spilgti parādījies, strādājot studentu vienību
kustībā.
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1973. gadā strādāja par SCV Daugava komisāru. B. Lenbergs A.R. no
1974. gada oktobra ir P. Stučkas LVU darba semestra štāba priekšnieks. 1974.
un 1975. gadu vasarās ar lieliem panākumiem strādāja par Latvijas PSR
pirmās SCV zonālās vienības komisāru. B. Lemberga A.R. vadītā universitātes
apvienotā studentu vienība tika atzīta par labāko devītajā piecgadē starp
Latvijas PSR augstākajām mācību iestādēm.
No 1975. g. oktobra b. Lembergs A.R. ir Latvijas ĻKJS Rīgas pilsētas Kirova
rajona komitejas biroja loceklis.
1975. gada novembrī tika apbalvots ar valdības apbalvojumu.
Studentu un administrācijas vidū b. Lembergs A.R. ir iekarojis autoritāti kā
iniciatīvas bagāts, lietišķs, principiāls biedrs.
Dzīvespriecīgs, biedrisks. Labi izprot valsts ārpolitiku un iekšpolitiku.
Politiski izglītots, morāli stabils.
Veselības stāvoklis labs.
Administrācija, partijas, arodbiedrības un komjaunatnes organizācija
rekomendē b. Lembergu A.R. braucienam uz Lielbritāniju kā tūristam 1977.
gada janvārī – februārī.
Raksturojums – rekomendācija apspriests partijas pirmorganizācijas
sapulcē un apstiprināts universitātes partijas komitejā 1976. gada 13. oktobrī,
protokols Nr. 24.
Latvijas KP Kirova RK rekomendē b. Lembergu A.R. braucienam uz
Lielbritāniju kā tūristam 1977. gada janvārī – februārī.”
Aivars Lembergs paspēj būt gan LVU komjaunatnes komitejas sekretāra
vietnieks, gan pat komjaunatnes Rīgas Kirova rajona komitejas biroja loceklis.
Mūsu galvenā varoņa straujā virzība pa nomenklatūras kāpnēm šķietami
apraujas 1977. gada jūnijā, kad viņš saņem savu ekonomista diplomu un kā
jaunais speciālists tiek nozīmēts šķietami necilā postenī patālu no Rīgas – par
inženieri Ventspils Ostas rūpnīcā. Taču – nekā: rūpnīcā viņš tiek iecelts par
komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāru un partijas biroja sekretāru, pēc
dažiem mēnešiem kļūst par LĻKJS Ventspils komitejas organizatoriskās
nodaļas vadītāju. Un – virzība uz augšu pa nomenklatūras kāpnēm turpinās.
Lūk, izziņa no kompartijas arhīviem par jaunā censoņa kāpšanu uz augšu –
viņa paša vārdiem izsakoties, „izsišanos” – nākamajos gados:
„1977.–1978. – Latvijas ĻKJS Ventspils pilsētas komitejas organizatoriskās
nodaļas vadītājs.
1978.–1980. – Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas
propagandas un aģitācijas nodaļas instruktors.
1980.–1981. – Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas
rūpniecības–transporta nodaļas instruktors.
1981.–1983. – Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas
propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs.
1983. – Latvijas Kompartijas Ventspils rajona komitejas sekretārs.”
Kādas ir izsišanās metodes? Protams, ne jau nu tikai un vienīgi īsto un
pareizo partijas vadības lēmumu slavināšana. Jau universitātes laikā Aivara
Lemberga raksturojumos tiek pieminēta viņa enerģija, neatlaidība,
organizatora spējas, talants strādāt ar cilvēkiem. Tas pats – arī partijas darbā
Ventspilī: raugoties uz nākamā pilsētas mēra atstātajām pēdām
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visdažādākajos sanāksmju protokolos, atskaitēs, plānos un arī Padomju
Ventas publikācijās, brīžam šķiet, ka viņš ir paspējis būt visur.
Ventspils rajona tautas brīvprātīgo kārtības sargu vienību štāba priekšnieka
vietnieks, kompartijas rajona komitejas biroja apstiprinātās komitejas ārzemju
izbraukumu lietu komisijas priekšsēdētājs, pilsētas ateistu padomes
priekšsēdētājs, komjaunatnes aktīva skolas vadītājs, pilsētas biedrības Znaņije
aktīvs lektors, pilsētas propagandistu semināra vadītājs – amatu un nodarbju
ir bez sava gala.
Tiek organizēta komunistiskā sestdienas talka? Organizēšanas štāba
priekšnieks – Aivars Lembergs. Tiek rīkots reids par to, kā pilsētas
uzņēmumos un organizācijās tiek izmantoti politiskie plakāti? Protams, tas
notiek kopā ar partijas pilsētas komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas
vadītāju Aivaru Lembergu. Latvijas Kompartijas CK marksisma–ļeņinisma
universitātes Ventspils filiāles klausītājs, ekonomiskās izglītošanas rajona
metodiskās padomes priekšsēdētājs, rūpnieciski saimnieciskā aktīva skolas
vadītājs, Ļeņingradas augstākās partijas skolas audzēknis – un tā tālāk, un tā
tālāk…
Pietiekami izteiksmīgi ir arī nākamā „pilsētas saimnieka” tālaika
raksturojumi (to pilni teksti atrodami grāmatas pielikumu sadaļā). Protams,
tajos netrūkst nepieciešamo štampu un formulu – „savu brīvo laiku izmanto
komjaunatnes celtniecības, PSKP starptautiskās politikas problēmu, valsts
ekonomiskās dzīves aktuālo problēmu izpētei”, „politiski izglītots, morāli
noturīgs, sadzīvē pieticīgs”, „ir ģimene, pareizi audzina bērnus”, „pastāvīgi
uzstājas ar lekcijām un sarunām darba kolektīvos”, „sistemātiski strādā, lai
paaugstinātu savu idejiski politisko līmeni”…
Taču tepat atrodami vārdi, ko kuram katram raksturojumā vis nerakstīs:
blakus vēl salīdzinoši nodrāztajiem „parādījis sevi no pozitīvās puses un
rekomendējis sevi kā iniciatīvas bagātu, darbu mīlošu darbinieku” un
„principiāli un prasīgi pieiet visu jautājumu risināšanai, pareizi reaģē uz
kritiskām piezīmēm” ir arī „iniciatīvas bagāts, enerģisks, darbu mīlošs
darbinieks, kam ir labas organizatora spējas”, „regulāri apmeklē uzņēmumus
un organizācijas”, „prasīgs, principiāls kā pret sevi, tā pret darba kolēģiem,
disciplinēts”.
Turklāt laika gaitā raksturojumi bagātinās ar jaunām, cilvēku tiešām
raksturojošām atziņām, ne dežūrfrāzēm: „uzmanības centrā vienmēr patur
rajona sociāli ekonomiskās attīstības perspektīvos jautājumus”, „uzstāda
objektīvas un pamatotas prasības padotajiem”, „labi lietišķie kontakti ar
rajona uzņēmumu un saimniecību vadītājiem”, „savus pienākumus izpilda ar
iniciatīvu, izsaka savus priekšlikumus un viedokļus par aparāta darba
uzlabošanu”, „bieži mēdz būt darba kolektīvos”…
Ar vārdu sakot, mūsu acu priekšā acīmredzami ir topošs labs saimniekotājs
– tas pats, kurš pēc pārdesmit gadiem, lielās privatizēšanas laikā, izsakoties
Jāņa Nagļa vārdiem, „par uzņēmumiem zināja daudz labāk pastāstīt nekā
attiecīgā uzņēmuma vadītājs, lai viņi piedod, arī zinoši un erudīti cilvēki,
vienalga vai tas bija Krists Skuja vai Olafs Berķis, vai tas ir Jānis Blaževičs vai
Igors Skoks, bet tik fundamentālas zināšanas par katru no uzņēmumiem, kas
atradās Ventspilī, tādas, kādas ir Aivaram, var tikai apbrīnot, kompjūters ar
entajiem cietajiem diskiem un atmiņu, kuru var tikai apbrīnot”.
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Tiesa, cita lieta, ka šis kompjūters jau tolaik pierāda, ka vienlīdz labi spēj
strādāt jebkurā virzienā un nozarē – vienalga, vai runa būtu par Ventspils
rajona kolhozu darba uzlabošanu un tamlīdzīgiem jautājumiem vai… vispār –
spriediet paši: te būs divi pavisam konkrēti Ventspils saimnieka iekšējā datora
darba augļi – pat ar autogrāfu vidū. Abi – no tiem laikiem, kad Aivars
Lembergs vadīja kompartijas Ventspils pilsētas komitejas propagandas un
aģitācijas nodaļu.
„Slepeni
Pasākumu plāns Latvijas Kompartijas CK biroja 1981. gada 3. novembra
lēmuma Par ateistiskās audzināšanas pastiprināšanu izpildei.
1. Izanalizēt ateistiskā darba stāvokli un efektivitāti katrā darba kolektīvā,
mācību iestādē, pēc dzīves vietas. Izstrādāt konkrētus pasākumus iedzīvotāju,
īpaši sieviešu, bērnu un jauniešu ateistiskās audzināšanas pastiprināšanai.
2. Partijas sanāksmēs, partijas biroju sēdēs periodiski uzklausīt atsevišķu
komunistu atskaites par PSKP Statūtu prasību izpildi – izlēmīgi cīnīties ar
reliģiskajiem aizspriedumiem.
3. Aktivizēt aģitatoru–ateistu līdzdalību darbaļaužu ateistiskajā
audzināšanā, īpašu uzmanību pievēršot individuālajam darbam. Zinātniskā
ateisma ideju propagandai plašāk piesaistīt lektorus un propagandistus.
4. Partijas pirmorganizācijām paaugstināt amatpersonu atbildību par
taisnīgu un iejūtīgu attieksmi pret pilsoņu ikdienas vajadzībām un prasībām,
vēstuļu un mutisku lūgumu rūpīgu izskatīšanu, izrādīt rūpes par personisku
problēmu māktiem cilvēkiem ar noslieci uz reliģiozitāti.
5. Kadru ateistiskajai sagatavošanai aktīvāk izmantot partijas un
komjaunatnes mācību sistēmu.
6. Veicot partijas, arodbiedrību un komjaunatnes aktīva, saimniecisko
kadru mācības, iekļaut aktuālu ateistiskās audzināšanas problēmu izpēti.
7. Noteikt un veikt nepieciešamos pasākumus, lai tālāk pilnveidotu un
aktīvāk ieviestu padomju pilsoniskos rituālus, galveno uzmanību vēršot uz
veicamo pasākumu kvalitāti un emocionalitāti. Pilsētas bērnības svētku,
pilngadības svētku un citu organizēšanā panākt aktīvu Latvijas ĻKJS pilsētas
komitejas līdzdalību. Pilnveidot darbu, organizējot svinīgos apstākļos sudraba
un zelta kāzas.
8. Darba kolektīvos pastāvīgi pievērst uzmanību un atbalstīt kolektīva
locekļiem viņu personiskās dzīves svarīgos notikumos (kāzās, bērēs, bērnu
dzimšanā u.c.).
9. Darba kolektīvos, mācību iestādēs izanalizēt kolektīva darba un
pilsonisko tradīciju ieviešanas un attīstīšanas darba stāvokli. Ar kultūras un
apgaismības iestāžu palīdzību ik gadu organizēt darba kolektīva profesijas
dienu.
10. Turpināt darbu, lai nodrošinātu konstitucionālā apziņas brīvības
principa nelokāmu ievērošanu, dažādu administrēšanas formu iznīdēšanu.
Pieprasīt pastāvošās reliģisko kultu likumdošanas ievērošanu.
11. Kultūras un apgaismības iestādēm līdz 1982. gada jūnijam izstrādāt
pasākumus, lai efektīvāk izmantotu kultūras namus, klubus, bibliotēkas,
muzejus, ekskursiju–tūrisma darba iespējas ateisma propagandā. Nodrošināt
tautas teātra, ansambļu, koru un citu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
repertuāros, koncertu programmās ateistiskas ievirzes darbus.
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12. Plašāk piesaistīt ārstus, medicīnas darbiniekus medicīniski bioloģisko,
dabaszinātnisko
un
ateistisko
zināšanu
propagandas
ateistiskajai
audzināšanai. Veikt sistemātisku darbu ar māņticību. Medicīnas partijas
pirmorganizācijām izveidot lektoru–ateistu grupu.
13. Izpētīt esošo ateistu padomju sastāvu un darbu un izskatīt iespēju
radīt šādas padomes uz vietām. Partijas pirmorganizācijās, kur nav ateistu
padomju, izpētīt ateistiskā darba organizatoru darbu un ienest nepieciešamās
korekcijas.
14. Turpināt darbu, lai regulāri apmācītu ateistiskās audzināšanas
organizatorus, aģitatorus–ateistus, lektorus un politinformatorus, kuri uzstājas
zinātniskā ateisma jautājumos.
15. Sistemātiski apgaismot ateistiskās audzināšanas praksi, turpināt meklēt
piemērotas formas idejiskai un emocionālai ietekmei uz cilvēkiem. Avīzes
Padomju Venta lappusēs publicēt aktuālus rakstus par zinātniskā pasaules
uzskata formēšanās problēmām, par pozitīvu ateistiskās audzināšanas praksi
pilsētas uzņēmumos, organizācijās.
16. Latvijas ĻKJS Ventspils PK izstrādāt pasākumu plānu komjaunatnes
organizāciju lomas palielināšanai jaunatnes ateistiskajā audzināšanā.
17. Izpētīt un izskatīt partijas pilsētas komitejā ateistiskās audzināšanas
stāvokli pilsētas mācību iestādēs.
Latvijas Kompartijas Ventspils PK propagandas un aģitācijas nodaļas
vadītājs A. Lembergs.”
Un te – otrais, kuru gan labad pamatīgi saīsināsim, atstājot tikai
aizraujošākos punktus:
„Slepeni
Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas pasākumu plāns, lai
pilnveidotu reālā sociālisma sasniegumu propagandas sistēmu un atmaskotu
buržuāziskās propagandas izdomājumus Latvijas Kompartijas CK biroja
lēmuma Par pretdarbību ASV graujošajām propagandistiskajām akcijām un
pasākumiem informatīvi propagandistiskā darba tālākai aktivizācijai gaismā.
1. Nodrošināt nepieciešamo palīdzību sagatavošanā un nodrošināt kontroli
pār to, kā partijas pirmorganizācijas apspriež un pieņem pasākumu plānus,
izpildot Latvijas Kompartijas Ventspils PK biroja lēmumu Par politiski

audzinošā darba kontrpropagandistiskās ievirzes pastiprināšanu pilsētas darba
kolektīvos.

2. Izstrādāt organizācijas shēmu kontrpropagandas sistēmai pilsētā,
precizēt profesionālās un sociālās grupas, darba kolektīvus, kas prasa
padziļinātu kontrpropagandas darbu.
3. Paaugstināt partijas un komjaunatnes mācību, ekonomiskās izglītības,
masu apmācības formu lomu komunistu un bezpartejisko, visu darbaļaužu un
jaunatnes idejiskajā rūdījumā, lai atklātu ideoloģiskās cīņas formu un metožu
klasu jēgu pasaules arēnā. Visos mācību kursos dot argumentētu kritiku
buržuāziskajām un revizonistiskajām koncepcijām, parādīt to klasu būtību un
zinātnisko nepamatotību.
Salīdzinot divas sociāli ekonomiskās sistēmas, nodrošināt spilgtu
propagandu Padomju Savienības sasniegumiem un vienlaikus veikt praktisku
kapitālisma kritiku.
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Uzlabot ansambļu un diskotēku vadītāju sagatavotību un kvalifikāciju,
ciešāku uzmanību pievērst aktuālajiem marksistiski ļeņiniskās estētikas,
ideoloģiskās cīņas kultūras jomā jautājumiem, kā arī diskotēkas darba
metodikai. (..)
18. Sistemātiski analizēt visu līmeņu vadītāju, katra PSKP biedra
personisko līdzdalību politiski audzinošajā darbā, morāli politiskā klimata un
nosacījumu radīšanā sekmīgai darba kolektīva saimniecisko, organizatorisko
un audzinošo funkciju risināšanai.
19. Pastāvīgi pētīt sabiedrisko domu, politisko un tikumiski likumisko
situāciju kā pilsētā kopā, tā arī atsevišķu cilvēku kategoriju vidū.
Šajā nolūkā pilnveidot darbaļaužu ieteikumu un piezīmju uzskaiti, izpēti,
analīzi un realizāciju; analizēt rakstisko un mutisko iesniegumu raksturu
partijas, padomju, arodbiedrību un saimnieciskajos orgānos, atsauksmes uz
svarīgākajām politiskajām kampaņām, akcijām un darbībām.
Nepieciešamības gadījumā veikt socioloģiskos pētījumus par partijas
ietekmes efektivitāti uz sabiedrisko domu.
Turpināt Atklātās vēstules dienas rīkošanas praksi.
Plaši informēt iesniedzējus un pilsētas iedzīvotājus par sabiedrisko
nozīmīgu ierosinājumu un piezīmju realizācijā veicamo darbu.
Latvijas Kompartijas Ventspils PK propagandas un aģitācijas nodaļas
vadītājs A. Lembergs.”
Tā, lūk, ar to saimniekošanu, taču no mūs interesējošā jautājuma – kādā
tādā veidā apzinīgais komjaunietis pārvērtās par autoritāru oligarhu? –
viedokļa daudz nozīmīgāki ir nevis šādi plāni, bet gan atsevišķas piezīmītes,
kas pavīd šur tur raksturojumos un liek nojaust, kāds mutuļojošs raksturs un
temperaments slēpjas aiz „sistemātiski strādā, lai paaugstinātu savu idejiski
politisko līmeni” ārienes.
Nez, vai pats Ventspils mērs atceras savas tagadējās „labās rokas” (ja
ticam stāstiem un Biznesa attīstības asociācijas protokoliem), tolaik
kompartijas Ventspils rajona komitejas pirmā sekretāra Jāņa Blaževiča
parakstīto un Latvijas Kompartijas Ventspils rajona komitejas biroja sēdē
1987. gada 19. martā apstiprināto raksturojumu, kurā blakus standarta
„morāli stabils, sadzīvē pieticīgs” atrodami arī šādā raksturojumā neikdienišķi
vārdi „taču paaugstināta pašmīlība (čuvstvo samoļubija)”.
Toties viņam noteikti vajadzētu atcerēties sanāksmi tieši Latvijas
neatkarības gadadienā 1987. gadā: kamēr 18. novembrī Rīgā Brīvības
pieminekli ielenkušas miliču ķēdes, lai nepieļautu ziedu nolikšanu un citus
pretpadomju aktus, Ventspilī uz sapulci sanāk Latvijas Komunistiskās partijas
Ventspils rajona komitejas pirmorganizācijaa, lai spriestu par vienu būtisku
jautājumu – Aivars Lembergs gatavojas spert nākamo soli pa nomenklatūras
kāpnēm un pārcelties darbā uz galvaspilsētu, uz kompartijas Centrālkomiteju.
Ielasoties šīs sapulces protokolā Nr. 25, jau atkal starp rindām lasāms šis
tas pietiekami nozīmīgs gan par tām rakstura īpašībām, kuras mūsu grāmatas
galveno varoni vēlāk padara par vienu no Latvijas ietekmīgākajiem
uzņēmējiem un politiķiem, gan tām, jau tolaik rada vieglas nesaskaņas ar
visiem tiem, kam ir tā nelaime atrasties „zem” viņa, un kuras jau pamanījuši
arī viņa kolēģi:
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„Darba kārtībā: 1. Par rekomendācijas došanu partijas rajona komitejas
sekretāram Lembergam Aivaram Roberta d. darbam Latvijas Komunistiskās
partijas Centrālās Komitejas aparātā.
Ziņo: J. Blaževičs – partijas rajona komitejas pirmais sekretārs.
Izteicās: b. I. Bērziņš – lauksaimniecības nodaļas vadītājs: b. A. Lembergs
labi orientējas ekonomikā. Prot uzsākto darbu novest līdz galam. Labi pārzina
visas nozares. Uzskatu, ka jaunais amats b. Lembergam būs piemērots, un
rekomendēju viņu šinī amatā.
b. L. Skudra – partijas rajona komitejas otrā sekretāre: b. A. Lembergs ir
pilnībā apguvis ražošanas organizāciju rajona tautsaimniecības nozarēs. Ir
perspektīvs darbinieks ar augstu atbildības sajūtu. Ņem vērā izteikto kritiku.
Tā, RK birojs norādīja uz to, ka b. Lembergs reizēm cenšas stādīt sevis vadītās
nozares augstāk par pārējām. b. Lembergs daudz kur pēc tam savu attieksmi
izmainījis. Rekomendēju b. Lembergu darbam LKP CK un novēlu jaunajā
darbā izmantot visu uzkrāto pieredzi, dziļās zināšanas, risināt jebkuru
jautājumu.
b. M. Staris – rūpniecības un transporta nodaļas vadītājs: pilnīgi piekrītu
pārējo biedru domām. b. Lembergs daudz darījis mūsu rajona sociāli
ekonomiskajā attīstībā. Uzsākot darbu mūsu rajonā, sekretārs vispirms sāka
iepazīties ar kolhoziem. Tagad viņam šis darbs ir skaidrs. Protams, daudz kas
paliks nepadarīts līdz galam, jo uzsākts tiešām ir daudz. Arī man kā nodaļas
vadītājam būs jūtams b. Lemberga trūkums. Jaunajā darbā būt tikpat
prasīgam un mērķtiecīgam. Rekomendēju b. Lembergu darbam LKP
Centrālajā Komitejā.
b. J. Blaževičs – partijas rajona komitejas pirmais sekretārs: labi, ka var
atskatīties un redzēt savu padarīto darbu. Darbs LKP CK ir pakāpiens augšup.
Varbūt tālāk iznāks rajona vai liela saimnieciskā orgāna vadītājs. b. Lembergs
vienmēr pareizi saprata un ņēma vērā kritiku. Strādājot Centrālajā Komitejā,
būt arī iejūtīgam, saprast cilvēkus, jo šīs rakstura īpašības reizēm pietrūkst
partijas un saimnieciskajiem vadītājiem. Rekomendēju b. Lembergu Aivaru
Roberta d. darbam Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā.
Nolēma: rekomendēt Lembergu Aivaru Roberta d. darbam Latvijas
Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas aparātā.
Par šādu lēmumu balsoja 25 PSKP biedri. Atturējās un pretī nebija.
Izraksts pareizs: LKP Ventspils RK partijas pirmorganizācijas sekretāre N.
Dāvida.”
Un tā – desmit gadu laikā uzkāpis no attāla rajona komjaunatnes
darbonīša posteņa līdz pietiekami nopietnajam un daudzsološajam
Centrālkomitejas instruktora amatam (it kā lauksaimniecības un pārtikas
rūpniecības nodaļā, taču astoņdesmito gadu beigās Aivars Lembergs stāsta,
ka piedaloties ārējo ekonomisko sakaru jautājumu lemšanā), 1987. gada
nogalē mūsu varonis dodas iekarot Rīgu, lai pēc visas notikumu un procesu
loģikas ar laiku tiešām, izsakoties Jāņa Blaževiča vārdiem, „iznāktu rajona vai
liela saimnieciskā orgāna vadītājs”.
Un tā, ļoti iespējams, viss arī notiktu, ja ne pēkšņi atnākusī Atmoda, kas
Aivaru Lembergu vismaz iesākumā gluži vienkārši samulsina – līdzšinējās
karjeras veidošanas shēmas sāk brukt, taču tās dēļ taču ir ziedots tik daudz,
ļoti, ļoti, ļoti daudz. Jau pieminētais nostučītais Imants Kviesis, iespējams,
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jaunatklāto faktu sarūgtināts, saka pat tā: „Pirmajā studiju gadā mūs aizsūtīja
uz kolhozu Lāčplēsis. Tur bija arī meitenes no kibernētiķiem, kur mācījās
Ināra. Aivaram ļoti patika ar meitenēm amizēties. Viņš bija ļoti kārs uz
meitenēm. Ināra bija pateikusi vienam kursabiedram, ka viņai ļoti patīk Aivars.
Tad nu tas ieteica, lai tik dabū bērnu. Ja jau reiz viņš tāds komunists un
karjerists, tad arī apprecēs, citādi jau karjera vējā. Un tā šitas scenārijs
piepildījās…”
Vēlāk, retā atklātības brīdī, mūsu grāmatas galvenais varonis atzīsies:
„Padomju laikā biju nomenklatūras darbinieks. Jaunībā tiešām ticēju, ka
Padomju Savienībā var būt progress un būtisks dzīves līmeņa kāpums. Tikai
70. gadu beigās nonācu pie secinājuma, ka tai lietai nav nekādas
perspektīvas. Lielās pārmaiņas, kas sākās ar perestroiku, aptvert ar prātu un
sirdi nebija vienkārši. Tiem, kam bija lieli īpašumi un kas cerēja, ka tos varēs
atgūt, bija vienkāršāk, bet man vajadzēja izšķirties, kurā pusē nostāties – par
neatkarības iegūšanu vai PSRS saglabāšanu. Tie, kas tajā laikā dzīvē nebija
izsitušies un kam nebija ko zaudēt, piemēram, laborantiem vai bundziniekiem,
bija vienkāršāk. Nevienu negribu aizvainot, bet tāda bija situācija…”
Jā, astoņdesmito gadu beigās Aivars Lembergs jau ir būtiski attālinājies no
„laborantiem un bundziniekiem”, tā ka atteikties no sasniegtā un
pārorientēties uz jauno, nezināmo nav viegli. Papildus amatam kompartijas
Centrālkomitejā jau astoņdesmito gadu otrajā pusē, kad mūsu varonis ir
ievēlēts par vietējās tautas deputātu padomes deputātu, tas pats LKP
Ventspils rajona komitejas sekretārs Jānis Blaževičs viņu jau ir oficiāli
rekomendējis iekļaut rezervē kā potenciālu rajona vai pilsētas izpildkomitejas
priekšsēdētāju.
Līdz ar to nav ko brīnīties, ka 1988. gadā, kad 23. augustā Ventspilī atkal
sāk plīvot sarkanbaltsarkanais karogs, Jānis Blaževičs ventspilniekus no
vietējās preses lappusēm uzrunā ar vārdiem „komunistiskā partija ir visu
padomju tautu avangards, kur pēc būtības ir koncentrēts labākais tautas
intelektuālais un tikumiskais potenciāls”, bet viņa protežē rīcība tajā pašā
Padomju Ventā tiek izklāstīta šādos vārdos: „LKP CK instruktors Aivars
Lembergs, izsakot pateicību par uzaicinājumu balotēties par pilsētas
izpildkomitejas priekšsēdētāju, atzīmēja, ka ar sirdi viņš joprojām esot
Ventspilī, taču viņa kā partijas darbinieka paša vēlmei neesot izšķirošā
nozīme: viņš strādāšot tur, kur viņu norīkos LKP Centrālā komiteja.”
Arhīvos šāds Centrālkomitejas rīkojums gan nav atrodams, taču Aivars
Lembergs tiešām balotējas Ventspils izpildkomitejas priekšsēdētāja – citiem
vārdiem, mēra – postenim un gūst plašu acīmredzami labi organizētu lasītāju
vēstuļu atbalstu: tipiska ir, piemēram, tās pašas Padomju Ventas (vēlāk
Ventas Balss) publikācija ar virsrakstu Atbalstām A. Lemberga kandidatūru”,
ko „kolektīva aktīvistu vārdā” parakstījis Ventspils rajona starpsaimniecību
celtniecības organizācijas priekšsēdētājs Laimonis Junkers – jā, jā, tas pats
vēlākais „L.J.” no Biznesa attīstības asociācijas.
„Neeksistējošajā” Viļa Selecka grāmatas variantā šie notikumi traktēti tā:
„Spriežot pēc paša sniegtās informācijas, A. Lembergs bija tipisks partijas
darbinieks, kas neatlaidīgi un mērķtiecīgi rāpās uz augšu pa nomenklatūras
trepītēm. Šajā intervijā ir uzskaitījis daudzus amatus partijas darbā. Tātad nav
kaunējies no tiem, bet ir pat lepojies. Starp citu vēlāk, 1990. gadā, stāstīdams
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par sevi, sasniegumus partijas karjerā kautrīgi noklusēs... Bet 1988. gadā viņš
savu nākotni nešaubīgi saistīja tikai ar kompartiju. Kad LKP Ventspils pilsētas
komitejas birojā esot prasījuši, kur viņš vēlētos strādāt, A. Lembergs atbildējis
īsi un skaidri: viņa partijas darbinieka paša vēlmei neesot izšķirošas nozīmes,
viņš strādāšot tur, kur norīkos LKP Centrālā Komiteja.
Tā bija pārliecināta cilvēka valoda.
Šie komunista kvēlie vārdi izteikti 1988. gada beigās, kad jau bija noticis
LTF dibināšanas kongress un kad bija izskanējušas daudzas patiesības par
kompartijas neģēlībām pagātnē. Kad latvieši bija pieteikuši savu vietu zem
saules un kad sarkanbaltsarkanais karogs plīvoja aizvien drošāk. Bet A.
Lembergs vēl aizvien savu nākotni saistīja ar kalpošanu partijai. Tātad
atgriešanās Ventspilī diezin vai būs bēgšana no grimstoša kuģa. Tāpēc rodas
jautājums – kāpēc LKP CK savu uzticamo dēlu sūtīja uz Ventspili?
Toreiz uzskatīja, ka pārcelšana uz provinces pilsētu, turklāt nevis partijas
amatā, bet izpildkomitejas darbā, vērtējama kā ļoti straujš kritiens pa karjeras
trepītēm. Tas bija gandrīz vai sods. Tā bija izmešana no partijas siltās ligzdas.
No Centrālās komitejas, kurā pat instruktors baudīja lielu varu un
priekšrocības vadīt, pamācīt citus.
Kāpēc tika sodīts uzticams partijas dēls, jauns daudzsološs un enerģisks
darbinieks, kam varēja būt spoža nākotne partijas orgānos?
Gribot negribot jāsecina – kompartijai tobrīd Ventspilī bija vajadzīgs
pastiprinājums. Atmoda, nacionālo ideju popularitāte noteica, ka
murmanskiešu kapteiņi vairs neder. Vajadzīgi vietējie. Nacionāļi, latviski
runājošie.
Acīmredzot jau tolaik kompartija saprata, cik liela nozīme ir Ventspilij kā
ostas pilsētai. Apzinājās, ka arī turpmāk tās loma nemazināsies. Nepalaidīsim
garām to šķietami sīko faktu, ka Centrālajā komitejā A. Lembergs nodarbojās
ar ārējiem ekonomiskiem sakariem. Tātad labi zināja, kādas ir Ventspils
iespējas. Spēkā pieņēmās ideja par Latvijas neatkarību, un ar to bija jārēķinās
arī Krievijai, kas, kā jau iepriekš minēts, bez Ventspils ostas iztikt nevarēja.
Tātad vajadzēja rīkoties, lai šī pilsēta un tās ostas nenonāk pavisam
nevadāmu cilvēku rokās.
Tātad A. Lemberga ierašanās Ventspilī tā bija nomenklatūras gatavošanās
kapitālismam.
Citus izskaidrojumus A. Lemberga neloģiskajam kritienam pa karjeras
trepēm ir grūti atrast…”
Šī, protams, ir tikai versija, savukārt tālākais jau ir visiem zināma vēsture.
Un… ja padomju sistēmā Aivaram Lembergam ar visu viņa milzu enerģiju un
aktivitāti no vienas puses, nerēķināšanos ar citiem un paaugstināto pašmīlību
tomēr būtu pastāvējuši pietiekami pamatīgi groži un ierobežojumi, izrādījās,
ka atjaunotajā neatkarīgajā Latvijas valstī tādu ir krietni mazāk – vai nav
vispār. Tiešām – īstā vieta gan cilvēkam, kura galvenais motīvs visu apzinīgo
mūžu ir bijusi izsišanās, gan viņa svītai. Vismaz līdz brīdim, kad svarīgāka kļūst
ambīciju un pašpārliecības savaldīšana, – bet par to nākamajā, noslēguma
nodaļā.
VII. Pie kā noved pašmīlība. Un alkatība
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2003. gada 24. februārī uz savu kārtējo sēdi sanāk jau pieminētā Biznesa
attīstības asociācijas Konsultatīvā padome, kurā atbilstoši tās protokola kopijai
piedalās „M.V., V.S., A.L., U.P., J.B., V.K., G.Š.” – domājams, nekļūdīsimies,
uzskatot, ka klātesošie lēmēji ir Mamerts Vaivads, Vladimirs Solomatins, Aivars
Lembergs, Uldis Pumpurs, Jānis Blaževičs, Vladimirs Krastiņš un Genādijs
Ševcovs. Ar vārdu sakot, vai viss tranzītbiznesa zieds, lai gan no asociācijas
dibinātājiem un lēmējiem klāt nav Igora Skoka, Olafa Berķa, Igora Stepanova
un Laimoņa Junkera.
Sanākušajiem Konsultatīvās padomes dalībniekiem ir jāapspriež vesela
virkne būtisku jautājumu, tostarp Ventspils terminālu (gan Ventspils naftas,
gan Ventbunkera) rezervuāru parka izmantošana, jaunu estakāžu celtniecība
un „komercpiedāvājums Transneft un Kazahijai”, LatRosTrans padomes sēdes
un dalībnieku sapulces materiāli, Preses nama 2003. gada budžets,
trīspusējais līgums starp Ventspils naftu, Ventbunkeru un LatRosTrans,
iespējamais finansējums Latvijas kuģniecības akciju iegādei un tikšanos ar
Krievijas naftas kompānijas Jukos pārstāvjiem.
Ar vārdu sakot, Konsultatīvā padome, kā tai ierasts, lemj par jautājumiem,
kuri formāli būtu jālemj oficiālajai uzņēmumu vadībai un formālajiem
īpašniekiem. Un par visām šīm problēmām tiek pieņemti arī lēmumi: tā,
piemēram, Ventspils naftai tiek uzdots gan veikt konsultācijas ar AS
Ventamonjaks par benzīna plūsmas sadali, gan savā attīstības plānā
atspoguļot pārkraujamā benzīna nomenklatūru un novērtēt dzelzceļa naftas
un naftas produktu pārvadāšanas jaudu visa tranzītkoridora garumā – un tādā
garā.
Taču ir viens īpaši interesants punkts – tā kā naftas truba uz Ventspili
saskaņā ar Krievijas lēmumu ir faktiski izsusējusi, Konsultatīvās padomes
sanāksmē tiek veikta arī klātesošo „aptauja par jēlnaftas piegādes
atjaunošanu pa cauruļvadu”. Un – varbūt no malas un, šodienas acīm
skatoties, tas var šķist dīvaini, taču tikai viens no klātesošajiem – tobrīdējais
Ventspils naftas prezidents Jānis Ādamsons (nejaukt ar bijušo iekšlietu
ministru) – skaidri pasaka, ka tā acīmredzot nemaz netiks atjaunota (un pēc
nedaudz vairāk kā pusgada uzraksta atlūgumu).
Savukārt pārējie faktiski sacenšas optimismā – dosim vārdu protokolam:
„U.P. – tiks atjaunota; V.K. – tiks atjaunota 3,6 milj/t – 15 milj/t gadā; G.Š. –
tiks atjaunota uz diviem gadiem; M.V. – tiks atjaunota no 5 milj/t – 7 miljt/t
gadā, stratēģiskā partnera piesaistes gadījumā līdz 14 milj/t gadā, tāpēc ka:
1) Krievijas naftas eksportam trūkst jaudas, 2) kompānija Yukos vēlas
atjaunot piegādes, jo vēlas būt noteicēja šajā virzienā (Mažeiķi, Būtiņģe,
Klaipēda, Ventspils), ja mēs iesniegsim oficiālus priekšlikumus Transneft, 3)
arguments par jaudas trūkumu Ventspils virzienā ir politisks nevis tehnisks.”
Pārsteidzošs optimisms, vai ne? It īpaši, tagad jau zinot, kā notikumi
risinās patiesībā: „pateicoties” Krievijas naftas cauruļvadu kompānijas
Transņeftj lēmumiem, jau 2002. gadā tobrīd lielākajā Ventspils ostas
uzņēmumā – naftas terminālā Ventspils nafta – tiek pārkrauts uz pusi mazāk
jēlnaftas nekā 2001.gadā, kopējam Ventspils ostā pārkrauto kravu apjomam
sarūkot par gandrīz ceturtdaļu jeb par 9,2 miljoniem tonnu. Neraugoties uz
izmisīgajiem pūliņiem novirzīt Ventspils virzienā kaut jel kādas kravas, arī
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pašlaik kā izcils sasniegums tiek minēti 2005. gadā pārkrautie 29,9 miljoni
tonnu, – 2001. gadā bija 37,9 miljoni tonnu.
Uz kā balstījās šis milzu optimisms, kuru varēja vērot ne tikai līdz Krievijas
lēmumam, bet vēl vismaz līdz 2002., pat 2004. gadam, kad vismaz ārēji
vienotais „Ventspils grupējums” tomēr sašķēlās, vairs nespējot paciest
noraudzīšanos uz tukšo cauruļvadu? Pirmām kārtām – uz deviņdesmitajos
gados nostabilizējušos pārliecību, ka gan jau krievi nespēs iztikt bez Ventspils
eksporta jaudām, bet, ja arī iespēs, vietā noteikti nāks citi – kazahi, baltkrievi,
vēl kāds…
Ieskatīsimies pēdējo piecpadsmit gadu preses lappusēs – tikai spilgtākajos
Ventspils amatpersonu izteikumos. Jau 1993. gada sākumā valsts uzņēmuma
Ventspils nafta direktora vietnieks Genādijs Ševcovs presei stāsta, kā kazahi
varētu eksportēt dīzeļdegvielu caur Ventspili, taču īsts pašslavēšanas laiks ir
1996. gads: piemēram, oktobrī notiekošā starptautiskā seminārā par naftas
un gāzes eksportu no bijušās PSRS, kurā Aivars Lembergs uzstājas ar skaļu
paziņojumu, ka tranzīts caur Ventspili Krievijai esot divas reizes izdevīgāks
nekā caur jaunbūvējamām (tobrīd tiešām vēl tikai iecerēs pastāvošajām)
ostām.
Savukārt pirmie brīdinājuma signāli, kas atskan jau tolaik, netiek ņemti
vērā. Tiesa, kad tajā pašā 1996. gada oktobrī Vīnē notiek gadskārtējā
starptautiskā konference par naftas un gāzes tirdzniecību un eksportēšanu no
bijušās PSRS, pēc atgriešanās no tās Ventspils naftas toreizējais prezidents
Jānis Blaževičs preses konferencē stāsta, ka kuluāros bieži pieminēts arī
Ventspils vārds, taču nenoliedz, ka Ventspils oficiāli nav minēta kā perspektīvs
naftas tranzīta virziens – kaut līdz tam itin bieži pieminēta iespēja par otra
naftas vada būvniecību šajā virzienā. Un vienalga – „Ventspils nafta pēc
caurplūdes apjoma ir lielākais termināls vismaz Eiropā”…
Pēc pirmajiem brīdinājumiem seko jau skaidrāki draudi Latvijas kā naftas
tranzītvalsts nākotnei – 1997. gada 1. oktobrī svinīgi tiek sākta jaunās
Primorskas naftas un gāzes pārkraušanas ostas celtniecība. Mūsu bieži
pieminētais Vilis Krištopans tā paša gada maijā gan izsakās – salīdzināt
Primorskas un Ventspils ostas nozīmējot to pašu, ko salīdzināt Ņujorkas
nomali un Brodveju, toties izdevums Russian Petroleum Investor jau gada
sākumā ir krietni skeptiskāk noskaņots: „Piemēram, intervijā žurnālam Baltijas
ceļš Aivars Lembergs apgalvo: mūsu aprēķini liecina, ka no ekonomiskā
viedokļa Ventspilij nav alternatīvas. Taču tehniskie un ekonomiskie aprēķini,
ko firma Conoco veica jau 1993. gadā, parāda, ka eksportēt naftu no Timan–
Pečoras ar ledus klases tankkuģiem ir lētāk nekā caur Ventspili…”
Papildus tam Krievijas naftas eksportētāji aizvien skaļāk un publiskāk sāk
brēkāt par viņus nebūt ne apmierinošajiem noteikumiem tranzītam caur
Ventspili: jau 1998. gada sākumā Krievijas Naftas eksportētāju savienība sāk
pukstēt par uzņēmumu Ventrans–Rīga, Puses un Skonto naftas izveidotās SIA
Ventspils tranzīta serviss monopolu un par jaunajiem, pārāk augstajiem
tarifiem; tā paša gada pavasarī koncerns Lukoil jau atklāti paziņo par
diskrimināciju Ventspils ostā, un toreizējam premjeram Guntaram Krastam par
šo tēmu pat nākas runāt ar Aivaru Lembergu.
Kamēr no malas jau gana skaļi skan viedoklis, ka šādi tiekot izmantota
„Ventspils grupējuma” pēdējā iespēja gūt maksimālu peļņu, paši
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„ventspilnieki” ar „supersaimnieku” priekšgalā paliek pie sava – viss esot
kārtībā. Olafs Berķis, kurš tolaik jau ir Ventspils naftas viceprezidents, saka, ka
kņada esot nepamatota tāpat kā argumenti, pretenzijas – nepamatotas,
priekšlikumi – nepieņemami, un patiesībā kopējā maksa par tranzītu neesot
mainījusies. Savukārt Aivars Lembergs vēl gadu vēlāk – 1999. gada maijā –
publiski paziņo, ka pasaulē naftas cenas taču esot stabilizējušās, tāpēc
Ventspils naftai neesot nekādas vajadzības samazināt naftas un naftas
produktu pārkraušanas tarifus. Tā sacīt – kur nu tie krievi liksies.
Tiesa, „tie krievi” tajā pašā laikā jau pilnā sparā plāno savu Baltijas
Cauruļvadu sistēmu, lai radītu reālu alternatīvu Ventspils eksporta virzienam,
taču tas netraucē „ventspilniekiem” līdz pat deviņdesmito gadu pašām beigām
turpināt kalt rožainus plānus. 1998. gada augustā Aivars Lembergs visā
nopietnībā stāsta, ka jau esot sagatavots Ventspils naftas pārstrādes rūpnīcas
celtniecības tehniski ekonomiskais pamatojums: projekta plānotās izmaksas
esot 220 miljoni dolāru, vēl vairāk – ārvalstu investori jau konceptuāli esot
apstiprinājuši iesniegto projektu.
Tiesa, vairāk nekas nopietns par naftas pārstrādes rūpnīcu tā arī nav
dzirdēts (izņemot Ventspils mēra 2000. gada apliecinājumu, ka „pēdējos divos
gados darbs pie šī projekta notiek aizvien nopietnāk). Toties vēl vairākus
gadus Aivars Lembergs un citi no „svītas” turpina popularizēt Rietumu
cauruļvadu sistēmas ideju, kas paredz jauna cauruļvada būvi uz Ventspili. Pat
laikā, kad jau ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija savus līdzekļus ieguldīs pati savā
Baltijas Cauruļvadu sistēmā, „ventspilnieki” tam nespēj un nespēj īsti noticēt –
Aivars Lembergs ir optimisma (kas jau sāk izskatīties pēc nedaudz aprobežota
paštaisnuma un nevēlēšanās saskatīt realitāti) pārņemts.
Vēl 1999. gada decembrī Ventspils mērs visā nopietnībā ne tikai prognozē
naftas plūsmas palielināšanos caur Latviju, bet arī stāsta par tikšanos ar to
pašu Krievijas kompāniju Transņeftj, kura trīs gadus vēlāk „aizgriež krānu”:
saskaņā ar viņa versiju Transņeftj esot izteikusi atbalstu „ventspilnieku”
virzītās Rietumu cauruļvadu sistēmas būvei, turklāt arī nolemts veidot darba
grupu projekta īstenošanai un tiekot risināti gan tehniskie, gan tiesiskie
projekta īstenošanas priekšdarbu jautājumi.
Protams, „supersaimniekam” piebalso arī Jānis Blaževičs, kurš no Ventspils
naftas pārcelts uz jauno projektu – atbilstošs Krievijas un Latvijas ministriju
nolīguma teksts varot tapt jau nākamā gada rudens sākumā. Un arī neviens
cits no „ventspilniekiem” tobrīd ne ar pušplēstu vārdu neiebilst savam
vadonim un neieminas, ka patiesība nemaz nav tik rožaina. Savukārt viss, kas
šajā laikā par realitātē tik draudīgo Baltijas Cauruļvadu sistēmu sakāms pašam
Aivaram Lembergam, ir – šī projekta attīstība nenostiprina Latvijas naftas
koridora pozīcijas un „Latvijas lielāko tranzītkoridora uzņēmumu finansu
stāvoklis nebūs tik labs kā līdz šim”.
Arī 2001. gada sākumā pēc Londonas Naftas nedēļas Aivars Lembergs
publiski paziņo, ka „īpašam satraukumam naftas tranzīta jomā Latvijā nav
pamata un situācija kopumā ir normāla”; tiesa, esot gan vērojama Krievijas
koncerna Transņeftj vēlme ierobežot tranzītu Latvijas virzienā, taču „šajā
gadījumā problēma vairāk attiecas uz Krievijas naftas kompānijām”. Turklāt
„tieši Latvijas virziens, Ventspils nafta, Ventspils osta Londonā saņēma tik
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daudz pozitīvu partneru atsauksmju par tās drošību un pakalpojumu kvalitāti,
ātrumu un precizitāti”. Ar vārdu sakot, viss ir labi un droši.
Un arī tas nav viss – vēl 2002. gada sākumā, nepilnu gadu līdz naftas
straumes izsīkšanai Aivars Lembergs žurnālistiem stāsta, ka jaunais Krievijas
naftas termināls Primorskā esot „jāuztver vienkārši kā jauns termināls, kurš
līdztekus jau esošajiem naftas termināliem Krievijā, Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā,
Latvijā, Polijā, Vācijā nodarbosies ar kravu pārkraušanu, un nekā traģiska tajā
nav”. Patiesībā tas esot jauns konkurents arī pašas Krievijas termināliem: ja
kāds gribot Primorsku saistīt tikai ar Ventspili, „tad te jau jaušams politisks
zemteksts”, turklāt „jāatceras, ka Krievijā naftas ieguve arvien ir pieaugusi un
arī turpmāk pieaugs, un naftas pietiks visiem”…
„Ventspils vēl nav nokavējusi pēdējo vilcienu. Līdz 1998. gada pavasarim,
kad paredzēts pabeigt darbu pie Baltijas cauruļvadu sistēmas investīciju
tehniskā un ekonomiskā pamatojuma, vēl ir laiks parādīt, pierādīt, pārliecināt
utt., ka tā joprojām ir Baltijas jūras reģiona lielākais naftas un naftas produktu
pārkraušanas termināls, kas atrodas Latvijas neaizsalstošajā Ventspils ostā,” –
tā 1997. gadā raksta Russian Petroleum Investor. Taču tas netiek izdarīts ne
1998., ne vēlākajos gados, turklāt Latvijas un Krievijas politisko attiecību
sarežģījumi ir tikai viens no faktoriem.
Savukārt cits – nekas būtisks „ventspilnieku” optimismā tā arī nemainās
līdz par naftas krāna pilnīgajai aizgriešanai: Ventspils mērs kā galvenā
persona no „ventspilnieku” puses Krieviju regulāri gan kaunina par iespējamu
„netālredzīgu un neizdevīgu” rīcību, attīstot savu projektu un, iespējams,
atsakoties no naftas tranzīta caur Ventspili, gan sirsnīgi brīdina kaimiņvalsti
par to, ka, 2002. gadā pabeidzot Primorskas terminālu un novirzot kravas
plūsmas tikai uz to, Krievija nostādīšot sevi bīstamā situācijā, jo Primorskas
osta ziemās aizsals un pastāvēs reāla situācija, ka biezo ledus dēļ naftas
tranzīts caur Primorsku nav iespējams.
Taču no praktiskās puses nekas būtisks nemainās – pat „ventspilnieku” tik
iecienīto starpniekuzņēmumu un tarifu jomā. Pats Ventspils mērs vēlāk kādā
intervijā to gan mēģinās skaidrot: „Mercedes automašīnu jūs nenopirksiet no
Mercedes, tas nolīgst firmas, kuras skraida pa pasauli un kārto šādas lietas. It
kā Mercedes pats varētu izveidot šādu tīklu. Bet prakse rāda, ka
starpniekinstitūcija pastāv gandrīz visās lietās.
Kādreiz, kad biju pilnvarnieks, Ventspils nafta slēdza līgumus pa tiešo. Tai
bija ap 90 līgumklientu. Bet Krievijas kompānijas pašas neslēdz līgumus, tām
ir starpnieki. Un bija tā, ka starpnieki pārstāja eksistēt un palika debitoros
Ventspils naftai. Tad šis bizness koncentrējās pie tādiem starpniekiem, kuri
šos jautājumus risināja paši, bet naftai debitori neveidojās. Atceros, bija gads,
kad Ventspils naftai šaubīgajos vai bezcerīgajos debitoros bija 15 miljoni
dolāru. Tagad, cik zinu, tai šādu debitoru nav. Kā slēgt līgumus – pa tiešo vai
caur starpniekiem – tas ir biznesa jautājums.”
Un tā nu vēl 2003. gada jūnijā, kad naftas vads jau mēnešiem ilgi ir pilnīgi
sauss un tik svarīgas būtu katrs tūkstotis pa to plūstošu tonnu, koncerna
Jukos pārstāvis paziņo, ka… Ventspils nafta šai Krievijas kompānijai vienalga
esot
piedāvājusi sadarboties nevis tieši, bet
gan, izmantojot
starpniekkompāniju – Latvijas Naftas tranzīta un komanditsabiedrības
Ventspils ekspedīcija loģistika – pakalpojumus. Galu galā – tā taču ir gājis
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visus šos gadus: piemēram, 2000. gadā Krievijas lielākajām naftas
kompānijām pat nākas nosūtīt vēstuli Ventspils naftas un LatRosTrans vadībai,
iebilstot pret tās ieteikumu līgumus par naftas pārkraušanu 2001. gadā slēgt
ar kārtējo ofšoru Transoilsystems.
Un tomēr – ar ko tad izskaidrojama šī atklāti alkatīgā un netālredzīgā
„ventspilnieku” attieksme? Tas, ka līdz pat naftas vada galīgajai izsusēšanai
neviens no visiem vadošajiem Ventspils uzņēmējiem pat nemēģina nopietni
iebilst pret „supersaimnieka” viedokli, ir vispārzināms. Bet kāpēc pats Aivars
Lembergs, šķiet, šajos gados pats dara visu iespējamo, lai tikai Ventspils (jeb
savas?) peļņas vārdā sabojātu attiecības ar krieviem, aizvien attālinoties no
realitātes? Vai tiešām vainojama jau viņa partijas bosu pamanītā pārmērīgā
patmīlība un savu interešu stādīšana augstāk par visu pārējo, kura „Ventspils
saimnieka” postenī vēl ir kārtīgi evolucionējusi?
Kāds skaidrojums ir mūsu iepriekšējiem sarunu biedriem? Sāksim ar Māri
Gaili – to pašu, kura paraksts ir zem valdības lēmuma par atļauju veidot
Ventbunkeru un ieguldīt tur valsts īpašumus (un arī par valsts kapitāla daļu
pārdošanu Ventbunkerā 1995. gada septembrī).
– Ja tā padomā, kas tad ir īstais vainīgais tajā, ka Ventspils truba
ir sausa?
– Grūti pateikt. Nu tur ir dažādas lietas. Pati Ventspils nafta varbūt… Es
nezinu, es neesmu lietas kursā, es jau desmit gadus esmu ārā. Visdrīzāk
privatizācijas nepabeigšana ir viens no iemesliem, tas, ka kaut kādu iemeslu
dēļ neatrada kopīgu valodu ar lielajiem naftas ražotājiem. Ekonomiski? Tīri
personīgi? Kādas ambīcijas? Protams, ka politika arī spēlē lomu. Mēs zinām,
ka krieviem jau nebija izdevīgi aiztaisīt ciet vadu, jo tomēr tās tranzītizmaksas
– viņas vienalga bija lētākas, nekā... Bija arī zināms spiediens, mēs zinām, un
no otras puses var viņus arī saprast, viņi uzskatīja, ka tas viņus pašus motivēs
ātrāk radīt alternatīvos pārkraušanas terminālus, kas arī praktiski notika. Tajā
pašā laikā Būtiņģe strādā, ja?
– Un kāpēc trubu šitā aizslēdza?
– Nu es saku, tā bija arī politika. Tas laikam ir ģenētiski, ka mēs... Ir jau
arī grūti sarunāt, bet mēs tā īsti nemākam sarunāt. Nu, ko es varu teikt?
Dažāda līmeņa sarunu vedēji nemācēja savu uzdevumu izpildīt.
Un tagad – Viktors Šadinovs, viens no galvenajiem Ventspils naftas
privatizētājiem. Bet ko nu viņš tagad te var pateikt…
– Jā, te bija neaizsalstošā osta, un it kā bija ļoti perspektīva tajā laikā. Bet
acīmredzot tad, kad nonāca pilnīgā privāto kontrolē, tās attiecības ar Maskavu
bija kaut kādā veidā sabojātas, kā rezultātā tā…
– Bet pēc idejas taču vajadzēja būt otrādāk? Tāpēc taču
privatizēja un veidoja to vienoto Latvijas naftas koncernu.
– Pēc idejas vajadzēja būt otrādāk, tieši tā. Nu, un tas, protams, ir
pieņēmums, kas ir dzirdēts, tas jautājums... jo tagad tarifus jau noteica viņi
paši.
– Patiesībā alkatības jautājums?
– Jā, nu...
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Savukārt ekspremjers un bijušais Aivara Lemberga tik ļoti slavētais
satiksmes ministrs Vilis Krištopans, izrādās, optimists ir vēl joprojām.
– Kāpēc tā truba stāv tukša? Tā gadījumā druscīt nav Lemberga
atbildība?
– Tā ir privāta caurule, vai viņa stāv tukša vai pilna, tā ir to privāto
interese!
– Nu, bet valsts interesēs...
– Valstij jau tur pieder kādi 38%, bet caurule stāv tukša… Es nedomāju, ja
nebūtu tāds Lembergs, tad viņa būtu pilna. Vienīgi, ja nu par vienu latu to
visu būtu atdevuši krieviem, par vienu dolāru, varbūt viņa tagad būtu pilna.
Bet tad tur krievi saimniekotu.
– Bet nodokļi nāktu?
– No kā nāk nodokļi!? Kādi var būt nodokļi no tās caurules?
– Tranzīts taču…
– Nu un, ka tranzīts? Kur tur ir nauda? Tranzīts ir tāds, vot, piemēram,
dzelzceļš. Ja mēs noņemtu nost tranzītu, Latvijas dzelzceļā strādātu tur nevis
sešpadsmit tūkstoši cilvēku, bet divi tūkstoši! Tad tie elektriskie vilcieniņi
braukātu, un tur pietikstu ar pāris tūkstošiem. Bet sešpadsmit tūkstoši
apkalpo tranzītu! Cik tonnu kravas, kas nāk pa dzelzceļu uz Liepāju, Rīgu,
Ventspili, – vot, tas ir tranzīts. Daugavpilī katra ceturtā ģimene ir saistīta ar
tranzītu, katrs ceturtais strādā depo vai uz dzelzceļa. Nu, labi, ostā tur kaut
kas notiek, tas ir labi viss, tas ir labi. Katra tonna – tas ir ieguvums, bet tā nav
katastrofa, ja truba stāv tukša. No tā Latvijas ekonomika nav apstājusies. Un
gan jau plūdīs agri vai vēlu, gan jau atradīs risinājumu tie, kas tur ar to trubu
ir saistīti. Gan jau...
Patiesībā gan jau 2003. gada martā Latvijas ministriju un tranzīta
kompāniju darba grupa tranzīta veicināšanai aprēķina, ka, Krievijai pārtraucot
naftas tranzītu caur Ventspils ostu, Latvijas kopējie zaudējumi ir vairāk nekā
200 miljoni ASV dolāru. Taču apmēram to pašu ko Vilis Krištopans pēc trubas
izsīkšanas ir sācis stāstīt arī Ventspils mērs – protams, tā neesot viņa atbildība
un, protams, zaudējums no sausās trubas nemaz neesot tik liels. Lūk, viņa
teiktais kādā intervijā 2004. gada novembrī:
„Gan Latvijā, gan Krievijā ilgu laiku tika proponēts mīts, ka Latvija dzīvo uz
naftas tranzīta rēķina, ka tas dod 20–25% no nacionālā kopprodukta. Citiem
vārdiem – ja naftas cauruļvadu aiztaisīs, tad Latvijā dzīve apstāsies. Visi mani
izmisīgie aizrādījumi, ka tas neatbilst patiesībai, ka tas viss ir stipri pārspīlēts,
bija saucēja balss tuksnesī. Tik tiešām, pagājuši divi gadi, kopš cauruļvads
slēgts, un tomēr Latvija attīstās un Ventspils arī attīstās. Ventspils pašvaldības
budžeta ieņēmumi nevis samazinās, bet pieaug. Lai gan iepriekš tika stāstīts –
ja nebūs naftas, Ventspili varēs slēgt ciet – pilsēta patiesībā paliek bagātāka.”
Tiesa, vienpadsmit gadus iepriekš Ventspils mēram uz mēles ir pilnīgi citi
skaitļi un pilnīgi cita argumentācija – piemēram, 1993. gada Ventas Balsī
Aivars Lembergs īpaši norāda, ka Latvijas ostas valsts kasē ienes 37% no visa
valsts ienākuma. Taču… šis jau nav vienīgais gadījums, kad „supersaimnieks”
maina viedokli – lai nu ko, bet dzelžainu turēšanos pie viena viedokļa viņam
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pārmest nevar. Tipisks piemērs saistībā ar to pašu izsīkušo trubu ir Aivara
Lemberga viedoklis par attiecībām ar Krieviju – palūkosimies paši, kā tas
evolucionē gadu gaitā.
1996. gads. „Zinu tikai krievu valodu un dēlam saku: ja gribi nodarboties
ar biznesu, tad vari nezināt citas valodas, bet krievu valoda jāzina obligāti,” –
šādus vārdus Aivars Lembergs saka kādā publiskā uzrunā.
1998. gads. „Latvijai ārpolitikai ir jābūt neitralitātes politikai. (..) Latvijai
jāsadarbojas ar pasaules drošības struktūrām. Jā, tai jāgatavojas iestāties
NATO. Bet, kad to tajā uzņems un kāda tai brīdī būs pasaule – vēl neviens
nezina. Tāpēc es negribētu teikt skaidru „nē” vai „jā” Latvijas iestājai NATO,”
– tā Ventspils mērs izsakās intervijā kādai Krievijas avīzei, citviet savukārt
sūdzoties par somu plāniem par Latvijas ekonomisko izolāciju.
2000. gads. „Mūsdienās, pasaules ekonomikas globalizācijas procesā,
ostu piederību nenosaka tas, kāds karogs tur plīvo vai kādas valsts karavīra
zābaks tajā atrodas, bet gan transporta un tranzīta loģistika, kas balstās uz
pakalpojumu kvalitāti, ātrumu un cenu politiku, kas Ventspilī ir izdevīga visiem
partneriem,” Ventspils mērs paziņo konferencē Krievi Eiropā, visus
konferences dalībniekus sveicot „vienā no lielākajām Krievijas ostām –
Ventspilī”.
2001. gads. Ventspils mērs tikpat publiski paziņo, ka, kopš Krievijā pie
varas nācis Vladimirs Putins, tranzītuzņēmumi vairs neizjūtot politisko
spiedienu, turklāt mainījusies esot arī Krievijas politika, – ja iepriekš uzskatīts,
ka veikt ieguldījumus ārzemēs ir nepareizi, tad jaunā politika ekonomisko
klātbūtni tikai apsveicot. Jaunā Krievijas prezidenta administrācija esot
orientēta uz sadarbību, it īpaši ar Eiropas Savienību un NATO, un šajā
situācijā būtu neloģiski, ja Latvija, arī tiecoties uz ES, norobežotos no
Krievijas. Toties Latvijā neapšaubāmi pārāk liela esot skandināvu ekspansija.
2002. gads. No iepriekš aprakstīto izteikumu brīža pagājis nemaz ne tik
ilgs laiciņš, taču nu Aivara Lemberga viedoklis ir kategoriski mainījies: tā vietā,
lai runātu par nepieciešamību „saprast Krievijas ekonomisko un iekšpolitisko
procesu ietekmi uz Latvijas tranzīta uzņēmumu un ostu darbības rezultātiem”
un kopā veidot projektus pret somiem, zviedriem un citiem Baltijas jūras
tranzītplēsoņām, Ventspils mērs ir sašutis par ļauno Krieviju un atzīst, ka
Latvijai pienācis pēdējais laiks domāt par savu drošību, nepadoties spiedienam
un aizstāvēt savas valstiskās intereses. „Krievijas osta” ir elastīgi nomainīta
pret „Latvijas ostu”…
Tā viss plūst un mainās, lai gan, protams, šī spējā viedokļa maiņa no
„labās Krievijas” uz „naidīgo Krieviju” ir tīrais nieks, salīdzinot ar Ventspils
mēra svaidīšanos 2003. gada pirmajos mēnešos, kad kļūst pilnīgi skaidrs, ka
naftas krāns ir ciet – un, iespējams, uz krietni ilgu laiku (lai gan, kā
atceramies no slavenā 2003. gada februāra Konsultatīvās padomes protokola,
„svīta” joprojām ir optimisma pārpilna, uzskatot, ka „gan jau krievi bez mums
vienalga neiztiks”). Tiesa, jau iepriekšējos gados no Aivara Lemberga ir
dzirdēti daudzi īpatni un oriģināli skaidrojumi – ko vērts ir kaut vai savulaik
izteiktais paziņojums par to, ka koncerns Lukoil atteicies pirkt Ventspils naftas
akcijas, jo Andra Šķēles valdība esot antidemokrātiska. Taču tagad…
Kamēr Krievijas puse pat publiski pietiekami skaidri pasaka, ka naftas
tranzīta atjaunošanai nepieciešams Ventspils naftas kontrolpaketi steidzami
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pārdot kādai Krievijas kompānijai un pat paziņo, ka pretī Aivara Lemberga
prasītajiem 200 miljoniem dolāru viņi liekot gatavību apmaiņā pret Ventspils
naftas akcijām ieguldīt naftas vada modernizācijā ieguldīt 143 miljonus, Aivars
Lembergs joprojām izvirza vienu versiju un hipotēzi pēc otras.
Neskaitāmās intervijās „supersaimnieks” aizrautīgi rēķina Krievijas un
Latvijas zaudējumus no atteikšanās naftu eksportēt Ventspils virzienā
(protams, kaimiņvalsts zaudējumi esot daudz lielāki – 1,2 miljardi pret 150
miljoniem dolāru), paziņo par jauniem vēstījumiem Krievijas valdības
struktūrām, aicinot to „atklāti pateikt, vai tā izmantos Ventspils ostas
pakalpojumus savas naftas tranzītam”.
Un arī tas nav viss: kratoties no jebkuras atbildības, Ventspils mērs, kurš
vēl tikai 2002. gada rudenī presei paziņojis, ka Krievijas kompānijas pagaidām
vēl neizrāda interesi par naftas terminālu Ventspils nafta, tikai dažus mēnešus
vēlāk – 2003. gada pavasarī jau nāk klajā ar apgalvojumu, ka vispār nekad
neesot piedalījies sarunās ar Krievijas naftas kompānijām par Ventspils naftas
valsts akciju daļu pārdošanu. Savukārt attiecībā uz lielo, ļauno kaimiņvalsti
ieskanas pat žēlas notis – Aivars Lembergs ierunājas, ka Krievija „rīkotos
humāni”, ja tā paziņotu arī Latvijas naftas tranzīta kompāniju darbiniekiem,
kuri lielākoties ir krievvalodīgie, vai nākotnē viņiem būs vai nebūs darbs.
Vienlaikus, protams, turpinās skaļi skaidrojumi par to, cik nesalīdzināmi
izdevīgāks Krievijai būtu naftas tranzīts caur Ventspili un nevis caur
jaunizbūvēto Primorsku (tiesa, vienlaikus paklusām tiek paaugstināti
dīzeļdegvielas transportēšanas tarifi pa LatRosTrans cauruļvadu – par to
visiem klientiem paziņo tas pats mums jau zināmais ofšors Transoilsystems).
Savukārt pieļāvumus, ka naftas tranzīta samazināšanās caur Ventspili tomēr
varētu būt saistīta ar ekonomiskiem apsvērumiem un jo īpaši augstajiem
tarifiem, Aivars Lembergs nosauc par „apzinātu un pasūtītu kampaņu, lai
apmānītu sabiedrisko domu” – iespējams, tā pat varētu būt Krievijas
pasūtījums.
Ventspils mērs aiziet pat tik tālu, ka arī viņa iepriekš asi kritizētā
„neokoloniālisma” spilgtākie pārstāvji izrādās gaišo spēku nometnē: atgriezies
no ASV, viņš 2003. gada maijā kā vienmēr pārliecinoši stāsta, ka ASV
administrācijai esot idejas, kā piespiest Krieviju sākt ievērot brīvās
konkurences principus, tāpat tā nopietni sekojot līdzi Krievijas ekonomiskajai
politikai un jau ir savākušas pierādījumus kaimiņvalsts „negodīgo rīcību”. Ar
vārdu sakot, ASV atbalsts ir gaidāms, bet tas – un to saka tas pats Ventspils
mērs, kurš pazīstams ar apgalvojumu, ka Latvijai neesot draugu, bet esot tikai
intereses, – nebūšot izmērojams „ne tonnās, ne dolāros, ne miljonos”: svarīga
esot izpratne, ko nevar izmērīt tāpat kā draudzību.
Tiesa, acīmredzot ASV administrācijas nodomus Ventspils mērs tomēr ir
pārpratis, jo par savu „negodīgo rīcību” Krievija nekādu „fui” tomēr nesaņem.
Un neko nepalīdz arī Latvijas ministriju un tranzīta kompāniju darba grupas
norādījums, ka „Krievijas dažādas amatpersonas ir izvirzījušas Latvijas pusei
nepieņemamus priekšlikumus par īpašuma tiesību iegūšanas ceļiem Ventspils
naftā”, lai gan kopš 1995. gada LatRosTrans, AS Ventspils nafta un Ventspils
brīvosta esot veikušas mērķtiecīgas un saskaņotas investīcijas kopīga mērķa
sasniegšanai – veidot Latvijas naftas tranzīta koridoru par tehnoloģiski
attīstītu un videi draudzīgu koridoru, pakāpeniski palielinot tā kopējo jaudu.
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Truba paliek sausa un tukša, nākamajos gados liekot „supersaimniekam”
meklēt jaunus skaidrojumus. Protams, tie atrodas: lai tiktu atjaunota naftas
plūsma no Krievijas Ventspils virzienā, ir jāizpilda vesela virkne nosacījumu
(protams, neminamu), turklāt viss esot atkarīgs tikai un vienīgi no Krievijas
lielās politikas un Kremļa. Vienlaikus Aivars Lembergs vismaz paziņojumu
līmenī dara visu iespējamo, lai tikai kāds jauns terminālis netiktu uzbūvēts,
teiksim, galvaspilsētas ostā – šeit īstā vieta esot dzīvojamo ēku un biroju
celtniecībai, ne tranzīta objektu būvei. Savukārt vismaz šķietami
„ventspilnieki” galīgi padodas 2005. gadā, kad V.S. no Konsultatīvās padomes
(jeb Vladimirs Solomatins) paziņo, ka Ventspils naftas akcionāri esot gatavi
izskatīt jebkādus naftas vada pārdošanas piedāvājumus – gan pārdot to pa
daļām, gan pilnībā, kā arī piekrist kopīgai cauruļvada apsaimniekošanai. Un arī
tad…
Lūk, ko tagad saka, piemēram, Valentīns Kokalis, kurš no „ventspilnieku”
vienotās saimes (turklāt, cik zināms, lielā mērā pats savu untumu dēļ) izbirst
pats pirmais, jau 2000. gadā – pēc Ventspils naftas privatizācijas parādījušās
citas vēsmas attiecībās ar Krieviju. Sak’, kur nu viņi liksies: „Atnāca citi
īpašnieki un pateica: nē, attiecības būs citas, attiecības būs stingras. Un
nekādas vairs draudzības, nekādas kopējas atpūtas... Nekādu semināru... Tas
ir absolūti jauns bizness. Dažiem – jaunas tirgus attiecības.”
Bet ko tad Aivars Lembergs un viņa ilggadējā, katram viņa vārdam ar
entuziasmu vai vismaz negribīgi piekrītošā „svīta”? „Sadzīvot ar viņu spēj reti
kurais cilvēks. Un vai vispār ir tāds cilvēks Latvijā?! Taču viņš ir aktīvs, visu
laiku iet uz priekšu. Viņš sasniedz savu mērķi pa jebkuriem ceļiem un ar
jebkuriem līdzekļiem. To pašu es varu teikt attiecībā uz valsti un biznesa
ietekmi uz mūsu politiku. (..) Es domāju, ka gan Skoks, gan Berķis jau ir
nopelnījuši lielu naudu. Un pietiks viņiem paciest lamas un pazemojumus.
Droši vien ne katrs to visu var izturēt. Bet nauda cilvēkam dod izvēles brīvību
– palikt šādā amatā vai ne.”
Kaut ko līdzīgu teic uzņēmuma Man–Tess īpašnieks, kādreizējais
„ventspilnieku” kompanjons un Latvijas Naftas tranzīta akcionārs Jūlijs
Krūmiņš, kurš Latvijas miljonāru vidū droši vien ir uzstādījis rekordu dažādu
Aivaram Lembergam netīkamu atziņu un faktu publiskā izklāstīšanā: Ventspils
mērs spējot domāt uz priekšu tikai pāris gājienu un visur uzvedoties kā Latvijā
– es esmu vislielākais, es visus izgrūstīšu, bet pret lielajiem Krievijas
spēlētājiem tāda taktika neder, pie viņiem durvis ar kāju vērt nav ieteicams…
Arī Oļegs Stepanovs, kurš 2004. gadā kopā ar domubiedriem atklāti (taču
neveiksmīgi) sadumpojas pret Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju un
„supersaimnieku”, visu līdzšinējo sarunu izgāšanos ar krieviem lielā mērā
saista tieši ar Ventspils mēra personību – un arī personiskajām īpašībām: „Ja
cilvēki atnāk ar konkrētu priekšlikumu, gatavi investēt konkrētus līdzekļus
akciju iegādē, kāpēc nenotiek šie darījumi? Tagad man ir skaidrs, ka darījums
nenotiek, jo ir viens cilvēks, kas ir pret to, kas bloķē šo jautājumu.”
Kāpēc? „Nezinu. Droši vien baidās pazaudēt varu. (..) Viņam ir savs
redzējums – sākumā, tā teikt, lai palaiž naftas vadu un tad parunāsim. Bet kas
to vadu apstādināja? Vadu apstādināja Lemberga un Transņeftj sarunu laikā.
Es domāju, viņš ir pietiekami gudrs un viņam ir pietiekami ass prāts, lai
neteiktu vienkārši „nē” un lai vienkārši vilktu laiku pēc iespējas tālāk. Viņam
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personīgi tas ir izdevīgi, acīmredzot. Tad tas viss paliek viņa kontrolē. Es
domāju, ka tas saistīts ar vienu – politiskās ietekmes zaudēšanu sabiedrībā.
Citus iemeslus es neredzu. (..) Es tagad vainoju Lembergu tikai vienā – tajā,
ka sarunas, kurās viņš bija līderis, viņš noveda strupceļā. Tas ir, šīs sarunas
nebija efektīvas, un tās noveda pie tā, ka naftas cauruļvads tika slēgts, tagad
vēl ir draudi, ka apstāsies arī naftas produktu cauruļvads. Tad vienkārši naftas
tranzīta nebūs…”
Un noslēgumam – vēlreiz Jūlijs Krūmiņš.
– Un tomēr – kāpēc tā truba ir sausa?
– Tas tiešām ir skopums, un, bez šaubām, Lembergs nevarēja vienoties.
Viņš domāja, ka viņi jau nekur neliksies, viņi paliks un trubu neaiztaisīs ciet.
Tā bija viņa pārliecība. Un viņš neatrada kompromisu. Bez šaubām, ka viņam
vajadzēja atrast kompromisu un trubu nevajadzēja aiztaisīt.
Man jau savulaik Lukoil pārstāvis teica: „Pasaki tam savam mazajam
Pinočetam, ka truba būs ciet. Lai viņš par to domā.” Viņi piedāvāja dažādus
variantus. Viens no variantiem bija: davai, sadalām, pa trešdaļai
ārzemniekiem, krieviem, Ventspilij. Vai arī izdomājiet summu, ko jūs gribat
par vienu pārsūknētu tonnu.
Un tad es teicu – uzdāvini, Aivar, Ventspils trubu krieviem, uzdāvini. Viņš
prasa – kā. Nu, es teicu, lai prasa vienu dolāru par tonnu. Cik tur ir, 30 miljoni
tonnu? Nu, 30 miljoni. Man ir desmit procenti, trīs miljoni gadā – par nekā
nedarīšanu pietiek. Lai viņi remontē, lai viņi maksā algas. Viņi vienu tonnu
pārved, vienu dolāru pārskaita. Toreiz Pēterburga pat plānā nebija. Toreiz
varēja uz Ventspili vēl to trubu ielaist iekšā. Mēs tagad pārkrautu ap 90
miljoniem. Nu, tu nevari to naudu notērēt. Bet – nē.
– Un Lembergs pie tā vainīgs?
– Nu viņš turēja roku uz pulsa. Viņš jau bija tas galvenais.
(Te sarunā iejaucas klāt esošais Ventspils naftas netiešais akcionārs
Raimonds Kisiels: – Nevar jau šodien vainot vienu, tur bija visi. Berķim savas
idejas, Igoram [Skokam] savas idejas, tas viss bija kolektīvi. Bet pēc tam
Lembergs visus pārmeta pār kārti. I Berķi, i Igoru. Tu saki – Lembergs goda
vīrs. Nu, kāds goda vīrs, ja visi no viņa aizgāja?)
– Visus uzmeta?
– Nē nu, fakts, viņš savu vārdu nav turējis. Tās norunas, kas ir bijušas..
nu.... Man ar’ viņš teica, neej prom, neej prom. Nu es ticēju, es gaidu mēnesi,
divus, pusgadu. Cik ilgi? Pasaku – čau. Ja bija vārds, tad bija vārds, ja ne, ne.
– Tad viņš ir goda vīrs vai nav?
– Kas – Lembergs? Nu, es domāju – pret sevi jā. Bet es nedomāju, ka viņš
tāds ir pret saviem kompanjoniem. To jau nevajag man teikt, te atkal jāskatās
pēc situācijas. Nu, cik ir aizgājuši prom Stepanovs, Berķis, es, Šabašovs
aizgāja. Vai tad no labiem cilvēkiem iet prom? Vai aiziet prom, ja ir vārds, ja ir
norunas? Taču jau neaiziet. Bet visi ir aizgājuši.
– Vai tāpēc, ka Lembergs netur vārdu?
– Saprotiet, katrā biznesā ir sākuma kapitāls, kaut kāda sākuma stadija.
Un nosēžas pie galda, paņem tīru papīra lapu, saliek plānus un sāk strādāt.
Laika gaitā sanāk tā, ka viens otrs tev ir lieks. Un vājākos atmet. Izmet ārā
vājākos. Un tu lēnā garā audzē muskuļus un kā tajā sakāmvārdā – „karote ir
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vajadzīga ēdot” un „apetīte rodas ēdot”. Un tu vairāk negribi pelnīt 20, 30, 50
procentus, tu jau gribi pelnīt 60, 70, 90 un 100 procentus. Nu, tā ir slimība.
– Kāpēc Lembergam izdevās būt tik stipram?
– Nu, bet, ja jūs šodien esat šahs Emirātos un jums zem dibena nāk ārā
naftas strūkla, kāpēc lai jūs nebūtu?
– Viņš taču tikai pilsētas mērs..
– Nu, bet saprotiet – pilsētas mērs, viņš pieņem lēmumus visos
jautājumos, viņš pieņem lēmumu atļaut būvēt vai neatļaut. Viņš ir tas, kas
nosaka, kam ir jābūt Ventspilī. Viņš ir saimnieks, viņš dara ko grib. Viņš ir
sponsorējis lielāko daļu partiju, devis naudu, un partijas jau baidās
Lembergam ko pateikt, jo tad viņš nākamajās vēlēšanās neiedos to naudu.
Naudas lielas dod, jā. Ar sešām nullēm.
– Jā, tik daudz viņš dod?
– A ko jūs domājāt, lai atrisinātu savus jautājumus, lai atrisinātu tos
plānus? Ja kuģniecība maksā pārsimt miljonus un viņš tur iegulda miljonu
gadā, tas taču nekas nav. Tas jau atnāk atpakaļ. Kā tad, jūs domājat, viņš
noprivatizēja Ventspils naftu?
Nauda ir tam, kam ir nauda, tam nauda nāk. Es jau agrāk teicu, ka Kargins
salīdzinājumā ar Lembergu ir nabags. Kargins ir nabags.
– Bet kāpēc pārējie „ventspilnieki” bija vājāki par Lembergu? Vai
Lembergs viņus „uzmeta” visus?
– Nē, viņiem bija mazāk procentu. Parasti jau dala naudu tas, kam ir
kontrolpakete.
– Kāpēc jūs viņam devāt kontrolpaketi?
– Toreiz kad mēs tur bijām kopā, tad bija godavārdi. Mēs būsim tur, mēs
būsim šeit. Un Lembergs bija viss. Es negribu šodien nonicināt tos padotos,
kas ir Lembergam, bet jūs apskatieties viņu vēstures. Oficianti un tādi cilvēki.
Protams, ir suģestēšana, ir pārliecināšana, Lembergam ir ļoti laba
pārliecināšanas spēja. Par saviem vārdiem viņš ļoti labi pārliecina. Tad, kad
viņš uzstājās sapulcēs, viņš ļoti juridiski un pareizi visu pasniedza, un daudzi
notic tam. Un viņš dabūja to, ka viņš dabūja sev to kontrolpaketi. Iedomājies,
ir jauna kompānija – Ventbunkers. Viņš ir jābūvē, jādabū vieta. Kas dod vietu?
Ventspils ostas padome. Kas ir ostas padomē priekšnieks? Lembergs. Es jums
iedošu, es jums iedošu naudu dzelzceļam, es jums dabūšu to, nu, cik jūs esat,
četri? Nu, tad katram pa piecpadsmit procentiem, man ir divi – piecdesmit
viens, jo es ielieku zemi, kas maksā tik un tik, es iedodu dzelzceļam, tas ir tik
un tik, es ieguldu iekšā tur, teiksim, divus miljonus.
– Jūs gribat teikt, ka to, ko viņš lika iekšā kā pilsētas mērs, to
viņš pēc tam kapitāldaļās dabūja kā privātpersona?
– Jā, un juristi viņam strādā. Nokārtoja papīrus tā, ka ne gailis pakaļ
nedzied. Tas jau elementāri. Es zinu ka viņam tagad ir problēmas, zinu ka viņš
ir noguris. Es saprotu, ka Lembergs vairs ilgi nevilks. Ja viņam būtu tāda
iespēja, es domāju, viņš visu šodien pat pārdotu un aizietu medībās,
aizbrauktu nezin kur. Bet šobrīd viņš nevar. Īstu ofšoru vairāk nav. Tad, kad
pieņēma to lēmumu ar visām tām bumbām un terorismu, aiz ofšora ir jābūt
reālam cilvēkam. Iedomājieties, ja Lembergs, teiksim, grib pārdot, un ir
pircējs un iedod viņam to pusmiljardu. Kā lai viņš parāda, kur viņš to visu ir
ņēmis? Viņš uzreiz paraksta sev nāves spriedumu… Juristi strādā pie tā, kā to
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likumīgi izdarīt. Visādus tur tos mantojumus un vēl kaut kādas tur kompānijas
izdomā, lai tiktu ārā. A kā to izdarīs, ja jāparādās ir uzreiz pusmiljardam?
Un šīs smagās problēmas priekšā mēs mūsu grāmatas galveno varoni arī
atstājam. Katram tādas problēmas, vai ne? Nu, nezinām, nezinām – jau atkal
katram jāizdomā un jāizspriež pašam.
Pielikumi
1. Politiski izglītots, morāli stabils…
No Aivara Lemberga PSKP nomenklatūras lietām – septiņi dažādu
gadu raksturojumi, viena rekomendācija un kandidatūras
apspriešanas protokols pirms izvirzīšanas darbam Latvijas
Komunistiskās partijas Centrālajā komitejā.
„Raksturojums
biedram Lembergam Aivaram Roberta dēlam,
dzimušam 1953. gadā, latvietim, izglītība
augstākā, PSKP biedram kopš 1975. gada novembra,
Latvijas ĻKJS Ventspils pilsētas komitejas
komjaunatnes organizāciju nodaļas vadītāju.
Biedrs Lembergs A.R. strādā Latvijas ĻKJS Ventspils pilsētas komitejas
aparātā no 1977. gada novembra par komjaunatnes organizāciju nodaļas
vadītāju. Īsajā darba periodā komjaunatnes pilsētas komitejā parādījis sevi no
pozitīvās puses un rekomendējis sevi kā iniciatīvas bagātu, darbu mīlošu
darbinieku.
Principiāli un prasīgi pieiet visu jautājumu risināšanai, pareizi reaģē uz
kritiskām piezīmēm.
Ir komjaunatnes aktīvas skolas vadītājs. Bieži uzstājas komjaunatnes
sapulcēs, sniedz palīdzību komjaunatnes pirmorganizācijām savienības iekšējā
darba nostiprināšanā, ir ieguvis autoritāti pilsētas komjauniešu vidū.
Biedrs Lembergs A.R. ir pilsētas biedrības Zināšanas aktīvs lektors. Savu
brīvo laiku izmanto komjaunatnes celtniecības, PSKP Starptautiskās politikas
problēmu, valsts ekonomiskās dzīves aktuālo problēmu izpētei.
Politiski izglītots, morāli noturīgs, sadzīvē pieticīgs.
Latvijas ĻKJS Ventspils PK sekretārs Z.J. Blumbergs.”
„Raksturojums
PSKP biedram Lembergam A.R.
Lembergs Aivars Roberta dēls, dzimis
1953. gadā, izglītība augstākā, PSKP
biedrs kopš 1975. gada, strādā par Latvijas Kompartijas
Ventspils pilsētas komitejas
Rūpniecības–transporta nodaļas instruktoru.
Biedrs Lembergs A.R. Latvijas Kompartijas pilsētas komitejas aparātā
strādā no 1978. gada oktobra, sākumā par propagandas un aģitācijas nodaļas
instruktoru, bet no 1980. gada janvāra – par rūpniecības–transporta nodaļas
vadītāju.
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Darba laikā partijas pilsētas komitejas aparātā Lembergs A.R.
rekomendējis sevi kā iniciatīvas bagāts, enerģisks, darbu mīlošs darbinieks,
kam ir labas organizatora spējas. Savā praktiskajā darbā pievērš lielu
uzmanību partijas pirmorganizāciju darbības uzlabošanai, to saimniecisko
jautājumu risināšanai, sociālistiskās sacensības organizācijas pilnveidošanai.
Regulāri apmeklē uzņēmumus un organizācijas, lai sniegtu palīdzību partijas
organizāciju sekretāriem, saimnieciskajiem vadītājiem, uzstājas partijas
sapulcēs un darba kolektīvos.
Biedrs Lembergs A.R. aktīvi piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, ir ticis
ievēlēts par Latvijas ĻKJS pilsētas komitejas biroja locekli, pašlaik, esot
pilsētas komjaunatnes komitejas loceklis, sniedz palīdzību komjaunatnes
pirmorganizācijām savienības iekšējā darba nostiprināšanai.
Pastāvīgi uzstājas ar lekcijām un sarunām darba kolektīvos. Sistemātiski
strādā, lai paaugstinātu savu idejiski politisko līmeni.
Par godprātīgu darbu un aktīvu sabiedrisko darbu apbalvots ar Latvijas
PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu.
Politiski izglītots, morāli stabils, sadzīvē pieticīgs. Ieguvis autoritāti pilsētas
partijas aktīva vidū.
Raksturojums dots iesniegšanai pilsētas kara komisariātā.
Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas sekretārs V. Ivanovs.
1980. gada 26. martā.”
„Raksturojums PSKP biedram Lembergam A.R.
Lembergs Aivars Roberta dēls,
dzimis 1953. gadā, latvietis,
PSKP biedrs kopš 1975. gada,
izglītība – augstākā.
B. Lembergs Aivars Roberta dēls, strādā Latvijas Kompartijas Ventspils
pilsētas komitejas aparātā par instruktoru kopš 1978. gada oktobra.
Pret darbu izturas radoši, viņam uzticēto darbu pilda ar lielu atbildības
sajūtu. No 1980. gada strādājot par rūpniecības–transporta daļas instruktoru,
prasmīgi vada partijas pirmorganizāciju darbu saimniecības celtniecības
jautājumu risināšanas virzienā. Pievērš lielu uzmanību zinātniski tehniskā
progresa paātrinājuma, produkcijas kvalitātes uzlabošanas, ekonomijas režīma
pastiprināšanas, ražošanas vadības un darba organizācijas uzlabošanas
jautājumiem.
Biedrs Lembergs A.R. aktīvi piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Aktīvi
piedalās komisiju darbā pie Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas.
Ir pilsētas propagandistu semināra vadītājs. Uzstājas ar lekcijām pilsētas
darba kolektīviem.
Paaugstina savu idejiski politisko līmeni, esot Latvijas Kompartijas CK
marksisma–ļeņinisma universitātes Ventspils filiāles klausītājs. Ir ģimene,
pareizi audzina bērnus.
Politiski izglītots, morāli stabils, sadzīvē pieticīgs.
Latvijas Kompartijas Ventspils PK sekretārs A. Pētersons
Latvijas Kompartijas PK partijas pirmorganizācijas sekretārs L. Māls.”
„Raksturojums PSKP biedram Lembergam A.R.
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Lembergs Aivars Roberta dēls, dzimis 1953. gadā, izglītība augstākā, PSKP
biedrs kopš 1975. gada, strādā par Latvijas Kompartijas Ventspils pilsētas
komitejas rūpniecības–transporta nodaļas instruktoru.
B. Lembergs Aivars Roberta dēls, Latvijas Kompartijas pilsētas komitejas
aparātā strādā no 1978. gada aprīļa par propagandas un aģitācijas nodaļas
instruktoru, bet no 1980. gada janvāra – par rūpniecības–transporta nodaļas
instruktoru.
Strādājot partijas pilsētas komitejas aparātā, biedrs Lembergs A.R. sevi
rekomendējis kā iniciatīvas bagātu, enerģisku, darbu mīlošu darbinieku,
kuram ir labas organizatora spējas. Pret darbu izturas radoši, uzticēto darbu
izpilda ar lielu atbildības sajūtu. Savā praktiskajā darbā pievērš lielu uzmanību
partijas pirmorganizāciju darbības uzlabošanai, prasmīgi virza to darbu
saimniecības celtniecības jautājumu risināšanai. Pievērš lielu uzmanību
zinātniski
tehniskā
progresa
paātrināšanas,
ekonomijas
režīma
pastiprināšanas, ražošanas vadības un darba organizācijas pilnveidošanas
jautājumiem.
Biedrs Lembergs A.R. aktīvi piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, darbīgi
piedalās komisiju darbā pie Latvijas Kompartijas Ventspils PK, ir pilsētas
propagandistu semināra vadītājs, uzstājas ar lekcijām un sarunām pilsētas
darba kolektīvos.
Par godprātīgu darbu un aktīvu sabiedrisko darbību apbalvots ar Latvijas
PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu.
Pastāvīgi paaugstina savu idejiski politisko līmeni, ir Latvijas Kompartijas
CK marksisma–ļeņinisma universitātes Ventspils filiāles klausītājs.
Politiski izglītots, morāli stabils, sadzīvē pieticīgs, ir ģimene, pareizi audzina
bērnus.
Ieguvis autoritāti pilsētas partijas aktīva vidū.
Latvijas Kompartijas Ventspils PK sekretārs M. Berdnihs.
1981. gada 20. jūlijā.”
„Raksturojums
PSKP biedram Lembergam A.R.
Lembergs Aivars Roberta dēls, dzimis
1953. gadā, izglītība augstākā, PSKP
biedrs kopš 1975. gada, strādā par
Latvijas Kompartijas Ventspils PK
Propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju.
B. Lembergs A.R. Latvijas Kompartijas pilsētas komitejas aparātā strādā no
1978. gada oktobra, sākumā par propagandas un aģitācijas nodaļas, pēc tam
rūpniecības–transporta nodaļas instruktoru, bet no 1981. gada jūlija – par
propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju.
Darba laikā partijas pilsētas komitejas aparātā biedrs Lembergs A.R. sevi
rekomendējis kā iniciatīvas bagāts, enerģisks, darbu mīlošs darbinieks, kam
piemīt labas organizatora spējas. Savā praktiskajā darbībā pievērš lielu
uzmanību partijas pirmorganizāciju darba uzlabošanai, ideoloģisko jautājumu
risināšanai tajās, sociālistiskās sacensības organizācijas pilnveidošanai.
Regulāri apmeklē pilsētas uzņēmumus un organizācijas, lai sniegtu palīdzību
partijas organizāciju sekretāriem, uzstājas partijas un strādājošo sapulcēs.
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B. Lembergs A.R. aktīvi piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Ir ievēlēts par
pilsētas Tautas deputātu padomes deputātu. Pastāvīgi uzstājas ar lekcijām un
pārrunām darba kolektīvos. Sistemātiski strādā pie sava idejiski politiskā
līmeņa paaugstināšanas.
Par godprātīgu darbu un aktīvu sabiedrisko darbību apbalvots ar Latvijas
PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu.
Politiski izglītots, morāli stabils. Ieguvis autoritāti pilsētas partijas aktīva
vidū.
Raksturojums dots iesniegšanai pilsētas kara komisariātā.
Latvijas Kompartijas Ventspils PK sekretārs M. Berdnihs.
1983. gada 8. februārī.”
„Raksturojums
b. Lembergam Aivaram Roberta dēlam,
dzimušam 1953. gadā, latvietim,
izglītība augstākā, PSKP biedram kopš 1975. gada,
Latvijas Kompartijas
Ventspils rajona komitejas sekretāram.
Lembergs Aivars Roberta dēls, strādā par partijas rajona komitejas
sekretāru no 1983. gada 17. decembra. Līdz tam strādājis par Latvijas
Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas
vadītāju.
Darbā enerģisks, savus pienākumus izpilda ar iniciatīvu, izsaka savus
priekšlikumus un viedokļus par aparāta darba uzlabošanu. Bieži mēdz būt
darba kolektīvos, sniedz palīdzību partijas pirmorganizācijām un vadītājiem
radušos problēmu atrisināšanā.
Prasīgs, principiāls kā pret sevi, tā pret darba kolēģiem, disciplinēts.
Sistemātiski paaugstina zināšanu vispārējo un politisko līmeni. Aktīvi
piedalās sabiedriskajā dzīvē, ievēlēts par pilsētas Tautas deputātu padomes
deputātu. Ir ekonomiskās izglītošanas rajona metodiskās padomes
priekšsēdētājs, rūpnieciski saimnieciskā aktīva skolas vadītājs, lektors.
Labvēlīgs. Morāli izturēts.
Apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu.
Raksturojums apstiprināts Latvijas Kompartijas Ventspils rajona komitejas
biroja sēdē 1984. gada 17. augustā.
Latvijas Kompartijas Ventspils rajona komitejas sekretārs I. Terentjevs.
1984. gada 17. augustā.”
„Raksturojums
Lembergam Aivaram Roberta dēlam,
Latvijas Kompartijas
Ventspils rajona komitejas sekretāram,
dzimušam 1953. gadā, latvietim,
izglītība augstākā,
PSKP biedram no 1975. gada.
Lembergs Aivars Roberta dēls, strādā par partijas rajona komitejas
sekretāru no 1983. gada 17. decembra. Līdz tam strādājis par Latvijas
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Kompartijas Ventspils pilsētas komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas
vadītāju.
Ievēlēts par Latvijas Kompartijas Ventspils rajona komitejas biroja locekli.
Ieguvis autoritāti partijas – saimnieciskā aktīva un visu rajona darbaļaužu
vidū.
Uzmanības centrā vienmēr patur rajona sociāli ekonomiskās attīstības
perspektīvos jautājumus, kas pēdējos gados ir būtiski ietekmējis sekmīgu
plānu izpildi rajona celtniecībā un rūpniecībā.
Lembergs A.R. uzstāda objektīvas un pamatotas prasības padotajiem,
viņam ir labi lietišķie kontakti ar rajona uzņēmumu un saimniecību vadītājiem.
Prasīgs, principiāls kā pret sevi, tā arī pret kolēģiem darbā, disciplinēts.
Ir dziļas teorētiskās zināšanas, bagāta pieredze, sniedz praktisku palīdzību
darbā partijas pirmorganizāciju sekretāriem. Aktīvi piedalās sabiedriskajā
dzīvē, ievēlēts par rajona Tautas deputātu padomes deputātu. Prasmīgi vada
ekonomiskās izglītības rajona metodisko padomi. Ir saimnieciskā aktīva skolas
propagandists, propagandas darbā izmanto aktīvās apmācības metodes,
problēmu metodi, sekmīgi ievieš klausītāju sabiedriski politisko praksi.
Bieži uzstājas ar lekcijām darba kolektīvos.
Morāli stabils, sadzīvē pieticīgs. Taču paaugstināta pašmīlība (čuvstvo
samoļubija).
Lemberga A.R. raksturojums apstiprināts Latvijas Kompartijas Ventspils
rajona komitejas biroja sēdē 1987. gada 19. martā.
Latvijas Kompartijas Ventspils rajona komitejas sekretārs J. Blaževičs.
19.03.87.”
„Izraksts no Latvijas Komunistiskās partijas Ventspils rajona komitejas
pirmorganizācijas sapulces protokola Nr. 25 1987. gada 18. noovembrī.
Darba kārtībā: 1. Par rekomendācijas došanu partijas rajona komitejas
sekretāram Lembergam Aivaram Roberta d. darbam Latvijas Komunistiskās
partijas Centrālās Komitejas aparātā.
Ziņo: J. Blaževičs – partijas rajona komitejas pirmais sekretārs.
Izteicās: b. I. Bērziņš – lauksaimniecības nodaļas vadītājs: b. A. Lembergs
labi orientējas ekonomikā. Prot uzsākto darbu novest līdz galam. Labi pārzina
visas nozares. Uzskatu, ka jaunais amats b. Lembergam būs piemērots, un
rekomendēju viņu šinī amatā.
b. L. Skudra – partijas rajona komitejas otrā sekretāre: b. A. Lembergs ir
pilnībā apguvis ražošanas organizāciju rajona tautsaimniecības nozarēs. Ir
perspektīvs darbinieks ar augstu atbildības sajūtu. Ņem vērā izteikto kritiku.
Tā, RK birojs norādīja uz to, ka b. Lembergs reizēm cenšas stādīt sevis vadītās
nozares augstāk par pārējām. b. Lembergs daudz kur pēc tam savu attieksmi
izmainījis. Rekomendēju b. Lembergu darbam LKP CK un novēlu jaunajā
darbā izmantot visu uzkrāto pieredzi, dziļās zināšanas, risināt jebkuru
jautājumu.
b. M. Staris – rūpniecības un transporta nodaļas vadītājs: pilnīgi piekrītu
pārējo biedru domām. b. Lembergs daudz darījis mūsu rajona sociāli
ekonomiskajā attīstībā. Uzsākot darbu mūsu rajonā, sekretārs vispirms sāka
iepazīties ar kolhoziem. Tagad viņam šis darbs ir skaidrs. Protams, daudz kas
paliks nepadarīts līdz galam, jo uzsākts tiešām ir daudz. Arī man kā nodaļas
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vadītājam būs jūtams b. Lemberga trūkums. Jaunajā darbā būt tikpat
prasīgam un mērķtiecīgam. Rekomendēju b. Lembergu darbam LKP
Centrālajā Komitejā.
b. J. Blaževičs – partijas rajona komitejas pirmais sekretārs: labi, ka var
atskatīties un redzēt savu padarīto darbu. Darbs LKP CK ir pakāpiens augšup.
Varbūt tālāk iznāks rajona vai liela saimnieciskā orgāna vadītājs. b. Lembergs
vienmēr pareizi saprata un ņēma vērā kritiku. Strādājot Centrālajā Komitejā,
būt arī iejūtīgam, saprast cilvēkus, jo šīs rakstura īpašības reizēm pietrūkst
partijas un saimnieciskajiem vadītājiem. Rekomendēju b. Lembergu Aivaru
Roberta d. darbam Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā.
Nolēma: rekomendēt Lembergu Aivaru Roberta d. darbam Latvijas
Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas aparātā.
Par šādu lēmumu balsoja 25 PSKP biedri. Atturējās un pretī nebija.
Izraksts pareizs: LKP Ventspils RK partijas pirmorganizācijas sekretāre N.
Dāvida.”
„Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai Komitejai
Rekomendācija LKP Ventspils RK sekretāram A. Lembergam.
Pazīstu A. Lembergu kopš 1983. gada, kad viņš sāka strādāt Ventspils
rajonā. Šajā laikā esmu iepazinis A. Lembergu kā partijas darbinieku, kurš ir
dziļi iedziļinājies visos darbu jautājumos, prot loģiski pamatot savas domas.
Padotajiem izvirza stingras, bet tajā pat laikā, ļoti konkrētas prasības.
Enerģiski risina rajona perspektīvās attīstības jautājumus. A. Lembergs ir
apveltīts ar lielām darbaspējām un plašām teorētiskajām zināšanām gan
saimnieciskajos, gan arī ideoloģiskā darba jautājumos. Ņemot vērā minētās A.
Lemberga īpašības, rekomendēju viņu darbam LKP CK aparātā.
Juris Iesalnieks,
Ventspils rajona p/s Užava direktora vietnieks, partijas rajona komitejas
biroja loceklis.
1987. gada 18. novembrī.”
2. Kas atradās anonīmajā seifā
1997. gada 7. martā Saules bankas filiālē Seifs Blaumaņa ielā 28
ar atslēgu Nr. 2936765 atvērtās Vitāla Lejiņa nomātās anonīmās
seifa kastītes Nr. 100 saturs – oficiālā akta teksts.
„No seifa tika izņemti:
1. Kancelejas vāki pelēkā krāsā, kurā atradās dokumenti, kas saistīti ar
nekustamo īpašumu esošu Rīgā, O. Vācieša ielā 31:
– 1996. gada 13.jūlijā un 1996. gada 20. decembrī parakstītie līgumi par
komunikāciju pakalpojumiem (klienta kopija) un kvīts par 24.44 latu apmaksu;
– 1996. gada 5. jūlijā A. Klucim izsniegta pilnvara; kvītis Nr. 540 par
10.700,– $, ...14 par 8.000,– $, Nr. 511 par 11.000,– $, Nr.523 par 1.500,– $
samaksu SIA „Latio”;
– SIA „Latio” 1996. gada 1. augusta paziņojums Nr.535/a par to, ka tā
pārtraukusi darba attiecības ar A. Kluci;
– Ekspertu slēdziens par dzīvojamās mājas prognozējamo remontdarbu
apjomu un izmaksām (bez paraksts);
– 1971. gada inventarizācijas lietas kopija;
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– 1993. gada inventarizācijas lietas kopija;
– 1996. gada inventarizācijas lieta (oriģināls; īpašuma novērtējums
15.05.96);
– 1996. gada 26. jūlija arhitekta J. Poga projektēšanas darbu
piedāvājums;
– arhitekta M. Malahovska piedāvājums un rekonstrukcijas skices (14
lapas);
– projektēšanas biroja ARHIS skiču projekts (11 lapas);
– Apraksts „Mārupīte senatnē un mūsdienās” Gunārs Beikerts (bez
paraksta);
– inženiertehnisko pētījumu slēdziens;
– 1997. gada 9. janvāra Būvprojekts Nr.17;
– V. Lejiņa 1996. gada 9. septembra iesniegums Rīgas pilsētas galvenai
arhitektūras pārvaldei;
– Rīgas pilsētas galvenai arhitektūras pārvaldes 1996. gada 23. septembra
atbilde Nr.1577–06/55;
– pilnvarotās V. Čiplikas parakstīts līgums Nr. 2495/96–1 par pieslēgšanos
elektrotīklam;
– Akts par piederības robežas noteikšanu.
Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļas 1996. gada 27. maija zemes
kadastrālās vērtības vērtēšanas protokols Nr. 164.
Zvērināta notāra kvītis Nr. 035868 un 035869 par amata atlīdzības un
valsts nodevas samaksu, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas 1996. gada 13. jūnija
izraksts Nr. 15–3.6./360 no zemesgrāmatas reģistra (folija) Nr. 1928, A. Kluča
1996. gada 13. jūnija atskaite par izdevumiem, kas saistīti ar īpašumtiesību
nostiprināšanu;
– 1995. gada 5. oktobra dāvinājuma līgums; 1996. gada 12. jūnija
pirkuma līgums starp A. Efertu un V. Lejiņu, 1996. gada 13. jūnija pirkuma
līgums starp E. Efertu un V. Lejiņu un 1996. gada 13. jūnija pirkuma līgums
starp S. Ābele un V. Lejiņu. (visi oriģināli nostiprināti zemesgrāmatā)
Zemes robežu plāns (oriģināli četros eksemplāros)
Mājas grāmata, kura caurauklotas un sanumurētas 16 lapas;
Norēķinu grāmatiņa par izlietoto elektroenerģiju;
2. kancelejas vāki zilā krāsā, kurā atradās dokumenti, kas saistīti ar
nekustamo īpašumu esošu Rīgā, Raunas ielā 27:
– 1993. gada 14. aprīļa AKTS Nr.124 par namīpašuma pārņemšanu;
dokumenti par īpašumtiesībām Aleksim Feldmanim (oriģināls nostiprināts
zemes grāmatā un trīs eksemplāri gaismas kopijās);
1993. gada 13. oktobra pirkuma līgums starp A. Feldmani un V. Lejiņu
(oriģināls nostiprināts zemesgrāmatā) un V. Lejiņa un A. Feldmaņa iesniegumi
Vidzemes priekšpilsētas valdei par atļauju pārdot un nopirkt īpašumu;
1993. gada inventarizācijas lieta (oriģināls; īpašuma novērtējums
09.08.93.)
– akts par izpildīto darbu (topogrāfijas plāns) nodošanu 1996. gada
18.septembrī;
– 1996. gada 25. septembra rēķins 1069/6;
– 1996. gada 6. augusta „Rīgas siltums” adresēta vēstule mājas Raunas
ielā 27 īpašniekam;
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– Akts par abonementa siltumpunkta un siltumsistēmas gatavības pārbaudi
pirms pieslēgšanas a/s „Rīgas siltums”siltumtīkliem;
– 1993. gada 1. decembra parakstītais nomas līgums;
– 1995. gada 28. marta AKTS par mājas pieņemšanu ekspluatācijā un
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Valdes 1995. gada 6. aprīļa lēmums par mājas
pieņemšanu ekspluatācijā;
–1996. gada 4. jūnija Rīgas Domes lēmums Nr. 3283 par zemes
iznomāšanu (oriģināla dokumenta kopija), 1996. gada 4. jūlijā starp Rīgas
Domi un SIA „Inter–Rīga”noslēgtais zemes nomas līgums Nr.151 (oriģināls uz
5 lapām)
3. Caurspīdīgā plastikāta kancelejas maisiņā ievietots auditorfirmas „Rodl &
Partner” ziņojums par SIA „Radix.Ltd” saimniecisko darbību un finansiālo
stāvokli uz 1992. gada 31. decembri un uz 1993. gada 31. decembri.
4. Caurspīdīgā plastikāta kancelejas maisiņā ievietoti dokumenti, kas
saistīti ar nekustamo īpašumu esošu Jūrmalā, 21 līnijā 2:
– 1996. gada 28. februārī parakstīts Līgums par nekustamā īpašuma
iegādi;
– Ēvalda Laizāna apliecinājums par to, ka 1996. gada 5. martā no V. Lejiņa
par nekustamā īpašumā Jūrmalā, 21 līnijā 2 pārdošanu ir saņēmis 87.870, –
ASV dolārus;
1996. gada 28. februāra un 1996. gada 5. marta pirkuma–pārdevuma
līgumi starp J. Pelūde un V. Lejiņu (abi orģināli nostiprināti zemesgrāmatā)
– Zemes robežu plāns;
– 1996. gada 21. februāra arhitektūras un plānošanas uzdevums Nr.17–
013.
5. Caurspīdīgā plastikāta kancelejas maisiņā ieliktas trīs ar roku rakstītas
parādzīmes par to, ka:
Guntars Līcis, personas kods 090750–11566, ir 1996. gada 15. decembrī
aizņēmies no Vitāla Lejiņa divus tūkstošus (USD 2.000,–) ASV dolārus kā
bezprocenta aizdevumu līdz 1996. gada 24. decembrim.
Astra Kravčenko 1996. gada 30. oktobrī aizņēmās no Vitāla Lejiņa vienu
tūkstoti (USD 1.000,–) ASV dolārus kā bezprocenta aizdevumu līdz 1997. gada
20. jūlijam.
Saprikins Valērijs Ivana dēls, dzīvojošs Ukrainā, Kerčas pilsētā, Kirova ielā
103–221 ir 1996.gada 17.novembrī aizņēmies no Vitāla Lejiņa sešus tūkstošus
(USD 6.000,–) ASV dolārus kā bezprocenta aizdevumu līdz 1997. gada 15.
septembrim.
6. Caurspīdīgā plastikāta kancelejas maisiņā ievietots uzņēmējsabiedrības
A/s „Software Hause Rīga” 1994. gada 28. martā Vitālam Lejiņam izsniegts
vekselis par to, ka tā līdz 1994. gada 31. augustam ir apņēmusies pret šo
vekseli atmaksāt V. Lejiņam viens simts trīspadsmit tūkstošus divi simti (LVL
113.200,–) latus.”
3. Triju melno mapju pilnais saturs
Pirmā mape:
„1. 22.06.1993 AS „SWH Rīga” kopsapulces protokols (2 lpp.).
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2. 23.07.1993. AS „SWH Rīga” akciju pirkuma līgums starp Andri Tālbergu
un Aivaru Lembergu.
3. 23.07.1993 noslēgtais trasta līgums starp Aivaru Lembergu un Aināru
Gulbi.
4. 1993. gada 10. augustā parakstīta A. Lemberga vēstule par 23.07.1993.
gadā noslēgtā Trasta līguma laušanu.
5. Jean Frei Revision und Treuhand AG 22.12.1992. izziņa, ka viņi ir
Ventrans AG revidenti.
6. Cīrihes kantona uzņēmumu reģistra 02.03.1993 izziņa par Ventrans Ag
reģistrēšanu, kuras adrese ir Ankerstrasse 53, 8026 Cīrihe, akciju kapitāls
100.000.– Fr. un notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
7. BNZ Bank Neumunster apliecinājums, kas izdots 17.12.1992., ka ir
iemaksāti 100.000.– Fr Ventrans AG akciju kapitāla kontā.
8. Ventrans AG akciju sertifikāts 1 lpp., ar kuru tiek apstiprināta 100% visu
akciju izsniegšana Mārim Forstam 1992. gada 29. decembrī. 29.04.93 J.
Blažēvics ar savu parakstu apstiprinājis akciju Nr. 51/52/53/54 saņemšanu.
9. Ventrans AG akciju grāmatas ieraksts par akciju Nr. 65, kura 11.06.93.
pāriet Vladimira Krastiņa īpašumā.
10. Ventrans AG akciju grāmatas ieraksts par akcijām Nr. 66 līdz 90, kuras
pāriet 11.06.93. Aivara Lemberga īpašumā, savukārt 18.05.95 minētās akcijas
pāriet Vladimira Krastiņa īpašumā.
11. Bank Neumunster 05.04.1993 31,250.00 ASV dolāru pārskaitījums no
Ventrans AG konta uz UBB Ventspils kontu par piedalīšanos bankas statūtu
kapitālā Interlatvijas vārdā.
12. Bank Neumunster 06.09.1993 50,000.00 ASV dolāru pārskaitījums
Oļegam Stepānovam.
13. Māra Forsta 08.05.1994 faksa ziņojums Guido Studer par 30 akciju
nodošanu VNTK.
14. Nordex Chemische Produkte 16.12.1993 Aināram Gulbim adresēta
vēstule, par 954,620.74 ASV dolāru apmaksu, parakstījis V. Brod.
15. SWH Riga Zurich AG statūtu noraksts un to notariāli apstiprināts
tulkojums latviešu valodā.
16. SWH Zurich akciju grāmatas ieraksti par akcijām Nr. 73 līdz 90, kuras
11.06.1993 pāriet Aivara Lemberga īpašumā.
17. SWH Riga Zurich akciju turētāju aktuālā informācija uz 14.10.1994.
18. ACG Treuhand AG auditoru atskaite par SWH Riga Zurich Ltd 1994.
gadu (gada apgrozījums 2,217,410.17 Šveices franku).
19. Guido Studer 04.06.1996 faksa ziņojums Ilmāram Krūmam par SWH
AG akciju Nr. 73–97, kopā 25 akcijas, piederību A. Lembergam.
20. Ventk Company Limited statūti, kurus parakstījuši Kurt Kranz un
Walter Herzog.
21. Lihtenšteinas tirdzniecības reģistra izraksts par to, ka 17.05.93. ir
nodibināta sabiedrība Ventk Company Limited, kuras pārvaldē ir J. Bespalovs,
kuram ir vienpersonīgas paraksta tiesības.
22. Informācija par hlorkālija pārkraušanu no 01.08.93 – 30.09.93., no
kuras skaidri redzams, ka par pārkrautajām 219.320,899 t augustā un par
275.744,620 t septembrī, kopā konta atlikums Multinord kontā ir 1.046.758,05
ASV dolāri.
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23. Kārtējās Multinord AG akcionāru sapulces, kas notika 20.06.1994,
protokols par darbības periodu, kas beidzās 1993. gada 31. decembrī (uz 2
lpp.) un notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā (uz 3 lpp.).
24. Studera Guido 12.05.1995 faksa ziņojums par kārtējo Multinord AG
sapulci.
25. Multinord AG Deloitte&Touche auditētā 1994. gada bilance.
26. Multinord AG 1994. gada pārskats.
27. Bank Leu 06.07.1995. adresēta vēstule Multinord AG par Eurocide
Corporation aprēķinātām dividendēm par 1994. gadu, kas sastāda
1,007,457.10 ASV dolāru (503,728.55 ASV dolāri O. Stepanovam un
503.728,55 A. Lembergam) un tulkojums latviešu valodā.
28. Līgums starp Swisslink Holding Ltd. un Beleggingsmaatschappij Geit
B.V. uz 3 lpp., kuru 01.02.95. parakstījis Guido Studer no Swisslink Holding
Ltd. puses un 06.02.95. Michel Rethoret no Beleggingsmaatschappij Geit B.V.
puses, par Multinord AG 20% akciju pārdošanu kompānijai Geit B.V. par
summu 600.000,– ASV dolāru, t.i. ar kompānijas Multinord AG vērtējumu 3
miljoni ASV dolāru. Kā arī notariāls apstiprinājums (1 lpp.) 01.02.1995 Cīrihē
veiktajam Studera parakstam un notariāls apstiprinājums (1 lpp.) 07.02.95.
veiktajam Michel Rethoret parakstam.
29. Studeram Guido adresēts Aināra Gulbja un Māra Forsta faksa ziņojums
par 12% Multinord akciju nodošanu, kurš tika pārsūtīts uz Ventspils pilsētas
domi, kā apliecinājums pievienota faksa ziņojuma atskaite (activity report),
kurā redzams faksa saņēmējs – Ventspils valde.
30. Studeram Guido adresēts Māra Forsta faksa ziņojums par 12%
Multinord akciju nodošanu.
31. INDEP Treuhand und Revisions AG 14.11.1996 vēstule, par to, ka ar
kurjeru tiek nogādāts sūtījums uz Meroni & Schmid advokātu biroju ar
oriģināliem Multinord dokumentiem, ieskaitot uzrādītājakcijas.
32. Multinord AG bilance uz 30.06.1996 (5 lpp.).
33. Guido Studer 12.11.1996 faksa ziņojums par mandāta nolikšanu
Multinord AG.
34. Lihtenšteinas tirdzniecības reģistra izraksts par to, ka 30.08.93.
nodibināta Multinord Company Limited, kurai 26.01.94. mainīts nosaukums uz
Swisslink Holding Limited.
35. Swisslink Holding Limited statūti, kurus parakstījis Kurt Kranz un
Walter Herzog.
36. Bank Leu 24.06.1996 izziņa par to, ka Swisslink Holding Ltd depozītu
kontā 3350–03107–2 ir 50 Multinord AG akcijas.
37. 1993. gada 4. maija līgums par akciju sabiedrības „Kālija parks”
dibināšanu, kur punktā 10.7. noteikts fiksēts maksājums 1 ASV dolāru apmērā
par katru tonnu, atbilstoši faktiskajam kravas apjomam, kas ir ne mazāks par
punktā 10.6 norādīto apjomu, kuram laika posmā no 1993. gada līdz 1999.
gadam ir jābūt ne mazākam par 16,9 milj. tonnām (faktiski tas ir ievērojami
lielāks) (7 lpp.).
38. Multinord AG 6. maijā 1994. gadā izdota pilnvara Aināram Gulbim, par
tiesībām pārstāvēt Multinord AG intereses AS „Kālija parks”.
39. 1994. gada 9. jūnija AS „Kālija parks” ārkārtas akcionāru pilnsapulces
protokols Nr. 2, kurā akcionāru sapulce vienbalsīgi nolēma atzīt par spēkā
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neesošiem Sabiedrības līguma dibināšanas punktus, 10.6 un 10.7., kur punktā
10.7. noteikts fiksēts maksājums 1 ASV dolāru apmērā par katru tonnu,
atbilstoši faktiskajam kravas apjomam, kas ir ne mazāks par punktā 10.6.
norādīto apjomu, kas laika posmā no 1993. gada līdz 1999. gadam ir 16,9
milj. tonnu.
40. Ost Service Zurich AG dibināšanas dokumenti, ar atrašanās vietu
Cīrihē, kuros norādīts, ka Valentīnam Kokalim ir vienpersonīgas paraksta
tiesības.
41. Līgums par akciju pirkumu un pārdevumu, kas noslēgts 1994. gada 6.
jūnijā starp SWH Rīga un Ost Services Zurich AG par Ventspils Apvienotās
Baltijas bankas akciju pārdošanu.
42. Līgums par akciju pirkumu un pārdevumu, kas noslēgts 1994. gada 6.
jūnijā starp Interlatvija un Ost Services Zurich AG par Ventspils Apvienotās
Baltijas bankas akciju pārdošanu.
43. 06.06.1994 AS komercbankas Ventspils Apvienotā Baltijas banka
ārkārtas akcionāru pilnsapulces protokols (4 lpp.).
44. 09.06.1994 SWH Rīga vēstule AS „Ventrans Rīga” par 1994. gada 2.
ceturkšņa peļņas pārskaitīšanu, Depozītu bankas kodētajā kontā, piederošu
Vitālam Lejiņam.
45. Zvērinātas notāres Skaidrītes Krūmiņas apliecinātas Kaywood
International Limited statūtu kopijas, kur norādīts, ka oriģinālos dokumentus
ir uzrādījis Vitāls Lejiņš.
46. Zvērinātas notāres Skaidrītes Krūmiņas apliecināta izziņas kopija, par
Kaywood International Limited bankas konta eksistenci, kur norādīts, ka
oriģinālos dokumentus ir uzrādījis Vitāls Lejiņš.
47. Zvērinātas notāres Skaidrītes Krūmiņas apliecināta kopija
dokumentam, ka kompānija Kaywood International Limited ir reāli eksistējoša,
kur norādīts, ka oriģinālos dokumentus ir uzrādījsis Vitāls Lejiņš.
48. Informācija uz 2 lpp. Par SIA „Lat Transnafta” pēdējos 4 etapos
notikušajām pārmaiņām (18.07.94 līdz 14.03.95) īpašnieku sastāvā.
49. Projekta Lat Transnafta īss apraksts un tā pašreizējais stāvoklis (uz 3
lpp.).
50. 05.07.1992 AS „Ventrans” padomes sēdes protokols.
51. 01.08.1992 AS „Ventrans” padomes sēdes protokols.
52. 1993. gada AS „Ventrans” padomes sēdes protokols.
53. 04.10.1993 galvojuma līgums, galvinieks „Union Baltic Bank in Riga”,
parādnieks AS „Ventrans” (uz 2 lpp.).
54. 12.11.1993 Ventspils pilsētas tautas deputātu padomes valdes
pretenzija Nr. 1–58/609 adresēta AS „Ventrans” par 1.516.500 ASV dolāriem,
kas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas Tautas deputātu
padomes valdi un akciju sabiedrību „Ventrans” bija jāieskaita līdz 01.11.93.
valdes brīvi konvertējamās valūtas rēķinā.
55. 14.01.94. Ventspils pilsētas tautas deputātu padomes valdes pretenzija
Nr. 1–58/34 adresēta AS „Ventrans” par 4.373.000 ASV dolāriem, kas saskaņā
ar līgumu, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes
valdi un akciju sabiedrību „Ventrans” bija jāieskaita līdz 14.01.1994. valdes
brīvi konvertējamās valūtas rēķinā.
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56. PVAS „Ventspils nafta” faksa ziņojuma titullapa, kas adresēta Ilmāram
Krūmam un Aināram Gulbim, uz 2 lpp. – 11.10.1996 AS „Ventspils nafta”
iesniegums Kurzemes apgabaltiesai un vienošanās uz 2 lpp. par strīda starp
„Ventspils naftu” un AS „Ventrans” nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, ieskaitot
titullapu kopā 5 lpp.
57. Advokātu Meng Sauberli & Partner 24.07.1996 ziņojums Ilmāram
Krūmam par to, ka ir iespējams vērst piedziņu pret V. Kokali Latvijā par
saistībām Šveicē.
58. Cīrihes tiesas 1996. gada 11. septembra lēmums Ost Servisa prasībā
pret Guido Studer un Hansu Brunoldu, kas aizliedz atbildētājiem publisko
jebkādu informāciju, kas skar kompāniju Ost Service AG, tās komercdarbību,
partnerus, akcionārus utt., ņemot vērā, ka Latvijā iesniegtas prasības tiesā un
informācija, kas vērstas pret Aivaru Lembergu.
59. Viesnīcas Hotel Eden au Lac Zurich rēķins par to, ka Jānis Blažēvics
uzturējies viesnīcā no 27.04.1993 – 01.05.1993.
60. Viesnīcas Hotel Eden au Lac Zurich rēķins par to, ka Aivars Lembergs
uzturējies viesnīcā no 10.06.1993 – 12.06.1993.
61. Viesnīcas Hotel Eden au Lac Zurich rēķins par to, ka Aivars Lembergs
uzturējies viesnīcā no 23.01.1994 – 24.01.1994.
62. Viesnīcas Hotel Eden au Lac Zurich rēķins par to, ka Aivars Lembergs
uzturējies viesnīcā no 22.03.1994 – 23.03.1994.
63. Viesnīcas Hotel Eden au Lac Zurich rēķins par to, ka Aivars Lembergs
uzturējies viesnīcā no 20.05.1994 – 22.05.1994.
64. Viesnīcas Hotel Eden au Lac Zurich apstiprinājums, ka Aivars Lembergs
ir viesnīcā uzturējies no 17.08.95 – 18.08.95; 19.06.94 – 20.06.94; 18.04.94
– 21.04.94; 25.03.94 – 26.03.94; 22.03.94 – 23.03.94; 23.01.94 – 24.01.94.
65. Ventrans AG 30,730.20 ASV dolāru pārskaitījums 13.05.1993 no Bank
Neumunster konta 191.297–3.0002 par SWH Rīga veiktajiem lidojumiem, kā
arī SAS lidojumu rēķini Nr. 119081, 119090, 119093, 119094.
66. SAS 08.06.1993 rēķins Nr. 114040.
67. SAS 23.08.1993 rēķins Nr. 114926.
68. Ventrans AG 41,345.50 ASV dolāru pārskaitījums 06.09.1993 no Bank
Neumunster konta 191.297–3.0002 par SWH Rīga veiktajiem lidojumiem.”
Otrā mape:
„1. 1992. gada 20. jūnija AS Ventrans ārkārtas kopsapulces protokols uz 2
lpp., kuru parakstījuši A. Gulbis, M. Forsts, A. Lembergs, V. Frančuks, O.
Stepanovs. Kopsapulcē tiek nolemts, ka pēc bilances, kā arī peļņas un
zaudējumu aprēķina apstiprināšanas par 1992. gadu akcionāriem pienākošos
peļņu ieguldīt ražošanas attīstības fondā priekš sekojošu projektu realizācijas
– Informācijas sistēmas „Vita”, „Naftas parks 100”, „Ventrans Minerāls” (kas
vēlāk tika pievienots Ventamonjaks), „Metanols 800” (kas vēlāk tika
pārveidots par Ventkondensāts), kā arī tā saucamos „marketinga” pasākumos.
2. 1992. gada 20. septembrī AS „Ventrans” ārkārtas kopsapulces protokols
uz 2 lpp., kuru parakstījuši A. Lembergs, V. Frančuks, A. Gulbis, M. Forsts, O.
Stepanovs, J. Blažēvičs, kas paredz Ventspils transporta mezgla integrētās
informatīvās sistēmas – projekta „Vita” izstrādi un kopējo šā projekta
finansējumu 4 600 000,00 ASV dolāru apmērā.
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3. 1993. gada 20. februāra AS „Ventrans” gada pilnsapulces protokols uz 2
lpp. ar visu dalībnieku A. Lemberga, O. Stepanova, A. Gulbja, V. Frančuka, M.
Forsta, J. Blažēviča oriģināliem parakstiem, kas apstiprina 1992. gada 20.
jūnija AS „Ventrans” ārkārtas kopsapulces lēmumu par peļņas sadali un
izmantošanu.
4. 1993. gada 20. septembra BNZ Neumunster bankas maksājuma
uzdevuma kopija uz 1 lpp. par 250 000,00 USD pārskaitījumu no Ventrans AG
konta uz SWH Riga AG kontu (abās kompānijās akcionārs bija arī A.
Lembergs).
5. 1993. gada 21. septembra Neumunster bankas maksājuma uzdevuma
kopija uz 1 lpp. par 250 000,00 USD pārskaitījumu no SWH Riga Zurich AG
konta uz Union Baltic Bank Riga kontu, līdzdalībai bankas statūtkapitālā, jo
SWH Riga Zurich bija viena no bankas akcionārēm.
6. 1993. gada 20. septembra BNZ Neumunster bankas maksājuma
uzdevuma kopija uz 1 lpp. par 510 000,00 USD pārskaitījumu no Ventrans AG
konta uz Interlatvia AG Zurich kontu.
7. 1993. gada 21. septembra BNZ Neumunster bankas sešu maksājuma
uzdevumu kopijas no Interlatvia AG konta, par kopēju ar A. Lembergu saistītu
projektu finansēšanu vai par kopēju rēķinu apmaksu finansu līdzekļi tika
pārskaitīti uz:
LATFINSERVICE Vantaa, Somija kontu 200 000,00 USD,
Brocēni kontu līdzdalībai statūtkapitālā 260 000,00 USD,
Riga Airlines kontu 5 500,00 USD,
RIAIR Express kontu 3 500,– USD,
SALENIA Aviation kontu 11 008,13 USD,
SKYWAYS kontu 11 015,13 USD.
8. BNZ Neumunster bankas septiņu maksājuma uzdevumu kopijas no
Ventrans AG konta un SAS Airlines kontu par lidojumu biļetēm 1993. gadā:
14.05.93 – 30 730,20 USD;
28.05.93 – 15 864,10 USD;
05.07.93 – 37 526,15 USD;
08.07.93 – 5 277,10 USD;
09.07.93 – 8 071,90 USD;
21.07.93 – 9 061,35 USD;
14.10.93 – 20 446,40 USD.
9. 1993. gada 30. jūnija BNZ Neumunster bankas maksājuma uzdevuma
kopija uz 1 lpp. par 150 000,00 USD pārskaitīšanu no Ventrans AG (kura
akcionārs ir arī A. Lembergs) konta uz Salenia Aviation AG, Stokholma kontu,
par privātās lidmašīnas izmantošanu.
10. 1993. gada 14. oktobra BNZ Neumunster bankas maksājuma
uzdevuma kopija uz 1 lpp. par 32 400,21 USD pārskaitījumu uz VIA Rīga
ceļojumu aģentūru par lidojumiem jūlijā, augustā 1993. gadā.
11. 1993. gada 10. novembra vēstules kopija uz 1 lpp. no Neumunster
bankas ar bankas darbinieku M. Niederer un H.P.Nigg parakstiem, par to ka
VENTK LTD, Vaduz ir reāli eksistējoša firma.
12. 1994. gada 29. marta auditoru Jean Frei Revision– und Treuhand AG
atzinuma kopija uz 3 lpp. ar H.–P. Arnold parakstu par VENTK LTD 1993.
finansu gadu.
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13. 1994. gada 21. janvāra līguma variants par AS „Ventamonjaks”
dibināšanu uz 8 lpp., pēc kura redzams, ka VENTK LTD jau sākotnēji bija
paredzēta kā AS „Ventamonjaks” dalībnieks.
14. 1994. gada 8. februāra Ventspils Tautas deputātu padomes valdes
lēmums Nr. 62 uz 1 lpp., ko parakstījis padomes priekšsēdētājs A. Lembergs.
Lēmuma 1. punktā Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes valde nolemj
uzskatīt par lietderīgu piedalīšanos AS „Ventamonjaks” dibināšanā.
Šāda veida struktūra ar Ventspils pilsētas valdes piedalīšanos AS
„Ventamonjaks” notika tādēļ, lai A. Lembergs kā Ventspils pilsētas valdes
pārstāvis varētu piedalīties akcionāru sapulcēs legāli, vienlaicīgi kontrolējot
sev piederošo ofšoru kompāniju interešu ievērošanu (šajā gadījumā VENTK
LTD). 2. punktā tiek noteikts, ka pilsētas valdes kapitāla daļa akciju
sabiedrības „Ventamonjaks” statūtu fondā sastāda 5% vai 350 000,00 ASV
dolārus, un 3. punktā, ka samaksa jāveic, iemaksājot sākotnējo iemaksu
20 000,00 ASV dolāri AS „Ventamonjaks” pagaidu rēķinā un pārējo summu
piecu gadu laikā dibināšanas līgumā noteiktajā kārtībā.
15. 1994. gada 11. februāra „Ventspils ostas rūpnīcas” ģenerāldirektora K.
Skujas vēstule uz 2 lpp. ar lūgumu LR Zemkopības ministrijas ministram J.
Kinnas kungam izskatīt iespēju uz amonjaka kompleksa bāzes, kas ietilpst
ostas rūpnīcas ražošanas jaudu sastāvā, nodibināt jaunu AS „Ventamonjaks”.
Jau sākotnēji iesaistot VENTK LTD, kuras īpašnieku sastāvā vēlāk ietilpst A.
Lembergs.
16. 1994. gada 16. februāra vēstule uz 1 lpp. no LR Zemkopības
ministrijas ar ministra J. Kinnas parakstu, ka Zemkopības ministrija neiebilst,
ka „Ventspils ostas rūpnīca” iestājas AS „Ventamonjaks” ar mantisko
ieguldījumu 2 648 000,00 Ls, un dod pilnvaras „Ventspils ostas rūpnīcas”
ģenerāldirektoram K. Skujam parakstīt AS „Ventamonjaks” dibināšanas
dokumentus.
17. 1992. gada 13. augusta Galvenās valsts finansu inspekcijas valsts
valūtas līdzekļu veidošanas un izlietošanas kontroles akts uz 5 lpp. par
pārbaudi par valūtas atskaitījumiem Ventspils Pieostas rūpnīcā par 1991. g. un
1992. gada 1. pusgadu, kā arī pielikumi no Nr. 1 līdz 15, kopumā uz 20 lpp.
Konstatēti pārkāpumi, jo 1991. gadā grāmatvedības uzskaitē netika ņemti
2 040 000,00 USD un 1992. gadā 1. pusē 2 078 964,00 USD, no kuriem
aptuveni 35%, kā redzams pielikumos 3, 4, 5, ar Ventspils pilsētas TDP
priekšsēdētāja A. Lemberga rīkojumu pārskaitīti uz Latvijas Industriālo banku,
kura šobrīd ir bankrotējusi.
18. 1994. gada 30. marta Indep Treuhand und Revisions AG R. Meroni
kungam adresēts sūtījums, kurā atsaucoties uz A. Lemberga kunga uzdevumu
tiek atsūtītas Multinord AG 16 uzrādītājakcijas Nr. 051–066, statūtu kopija un
uzņēmumu reģistra izraksts.
19. 1994. gada 6. aprīļa AS „Kālija parks” izdota izziņa par pamatkapitāla
apmaksu.
20. 1994. g. 11. jūnija iesnieguma kopija uz 1 lpp. no AS „Ventkālijs” AS
„Kālija parks” valdei par to, ka AS „Ventkālijs” vēlas pārdot tai piederošās
4870 akcijas ar kopējo nominālvērtību 487 000,00 Ls.
Un 1995. gada 29. maija iesnieguma kopija uz 1 lpp. no AS „Ventkālijs” AS
„Kālija parks” valdei ar paziņojumu, ka AS „Ventkālijs” vēlas pārdot par
149

nominālvērtību tai piederošās 9 akcijas AS „Kālija parks” ar kopējo
nominālvērtību 900 Ls un līdz ar to izstāties no AS „Kālija parks”. Parakstījies
prezidents M. kacs.
21. 1994. g. 11. jūnija AS „Ventkālijs” akcionāru ārkārtas pilnsapulces
protokola kopija uz 2 lpp., kas paredz pilnvarot M. Kacu pārdot 4879 akcijas,
visu akciju pārdošanas termiņam jābūt 31.05.95. un tiek uzdots visus akciju
pārdošanā iegūtos līdzekļus novirzīt akciju komercbankas „Rīgas Apvienotā
Baltijas banka” iegādei. Parakstījušies M. Forsts, O. Stepanovs, A. Gulbis, M.
Forsts.
22. 1995. gada 28. marta iesnieguma kopija uz 1 lpp. AS „Rīgas Apvienotai
Baltijas bankai” par parakstīšanos uz 3. laidiena akcijām, samaksu 509 594,40
Ls apmērā apņemoties samaksāt ne vēlāk kā 1995. gada 31. maijā,
parakstījies AS „Ventkālijs” prezidents M. Kacs.
23. 1994. gada 6. jūnija līguma kopija uz 2 lpp. par akciju pirkumu–
pārdevumu. Līgums noslēgts starp AS „Rīgas Apvienotā Baltijas banka” un AS
„Ost Service Zurich AG”, par AS „Ventspils Apvienotās Baltijas bankas” 1249
akciju pārdošanu, pārdodamo akciju kopējā cena 124 900 USD (viens simts
divdesmit četri tūkstoši deviņi simti USD). Bankas vārdā parakstījis S. Koļerovs
un Ost Services Ag īpašnieku vārdā advokāts R. Meroni (īpašnieki bez A.
Lemberga ir arī pārējie valsts AS „Ventspils nafta” locekļi – J. Blažēvics, G.
Ševcovs, I. Skoks, kā arī galvenais jurists V. Kokalis).
24. 1994. gada 6. jūnija AS komercbankas Ventspils Apvienotā Baltijas
banka ārkārtas akcionāru pilnsapulces otrās sēdes protokola kopija uz 2 lpp. –
ar A. Gulbja, M. Forsta, S. Koļerova, V. Krastiņa, A. Lemberga, O. Stepanova,
J. Blaževica parakstiem. Sēdē S. Koļerovs informē akcionārus, ka ārkārtas
pilnsapulces sēžu pārtraukumā starp AS „SWH”, AS „Interlatviju”, AS
„Ventrans”, AS komercbanku Rīgas Apvienotā Baltijas banka no vienas puses
un AS „Ost Services Zurich AG” noslēgti AS Ventspils ABB parasto vārda akciju
pirkuma–pārdevuma līgumi, kā rezultātā AS „Ost Services Zurich AG” ir
ieguvusi savā īpašumā 3 123 bankas akcijas un pārstāv 31% no bankas
pamatkapitāla. Visu šo operāciju rezultātā bankas akciju sadalījums starp
akcionāriem ir sekojošs:
Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomei – 12,5%
Valsts uzņēmumam „Ventspils tirdzniecības osta” – 12,5%
Valsts AS „Ventspils nafta” – 25,0%
AS „Ost Service Zurich” – 31%
Kopā: 81%
Bankas akciju rezervē, ar tiesībām Bankas valdei tās realizēt – 19%.
24a. 1994. gada 6. jūnija AS komercbankas Ventspils Apvienotā Baltijas
banka ārkārtas akcionāru pilnsapulces protokola kopija uz 1 lpp. un pirmās
sēdes protokola kopija uz 3 lpp.
Šis dokuments ir jau iepriekš iesniegts prokuratūrā.
25. 1994. gada 7. jūlija Indep Treuhand– und Revisions AG vēstules kopija
uz 1 lpp. Schweiz Kreditanstalt par 10 Multinord AG uzrādītājakciju nosūtīšanu
Oļegam Stepanovam, ar G. Studera parakstu. Pievienots vēstules tulkojums
latviešu valodā uz 1 lpp.
26. 1994. gada 4. novembra advokātu Muller, Meroni un Lanter G.
Studeram adresēts sūtījums uz 1 lpp. Multinord AG lietā par advokātu
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pilnvaras kopijas nosūtīšanu, parakstījis Adrians Kunzlers. Pievienots
tulkojums latviešu valodā uz 1 lpp.
Šeit domāta pilnvara, ar kuru A. Lembergs pilnvaro advokātu biroju Muller,
Meroni & Lanter darboties savā vārdā.
27. 1996. gada 21. februāra Meroni un Schmid advokātu biroja rēķinu
kopijas uz 2 lpp., adresētas Ventrans Riga LTD, ar reģistrāciju BVI (Britu
Virdžīnu salās).
Redzams, ka jau cits advokātu birojs, bet ar tiem pašiem dalībniekiem R.
Meroni un S.J.Schmid, apkalpo arī Ventrans Riga LTD, piestādot rēķinus par
līdzdalību un pakalpojumiem, kas radušies, apkalpojot Ventrans Riga Ltd
B.V.I.
28. 1995. gada 28. augusta sponsorēšanas maksājuma kopija uz 1 lpp.,
kur redzams, ka 2 000,00 LVL pārskaitīti Latvijas Nacionālai neatkarības
kustībai no SIA Ventrans Riga.
29. 1995. gada 8. decembra sponsorēšanas maksājuma kopija uz 1 lpp.,
kur redzams, ka 6 000,00 LVL pārskaitīti SIA „Neatkarīgā Cīņa” no SIA
Ventrans Riga.
Ar mērķi iegūt sev šīs avīzes labvēlību. Arī šādi maksājumi notika regulāri,
un no dažādiem Ventspils uzņēmumiem.
30. Ventrans Rīga LTD B.V.I. direktora L. Junkera ziņojums par darba
rezultātiem 1995. gadā uz 6 lpp., kur redzams, ka „Ost Service AG”
aprēķinātās dividendes par 1995. g. I ceturksni ir 133 310,99 USD. Savukārt
neizmantotā peļņa ir 1 142 462,07 USD.
31. 1996. gada 18 aprīlī Ventrans Rīga LTD (B.V.I.) kopsapulces protokola
kopija uz 3 lpp., kur galvenais jautājums bija „Ventrans Rīga” piederošā
īpašuma 172 000,00 USD apmērā pārdošana AS „Nafta parks”. Kā arī
nesadalītās peļņas par 1995. gadu 1 076 540,55 USD novirzīšanu uz firmas
apgrozāmiem līdzekļiem.
Ņemot vērā to, ka „SWH Rīga” piederēja tikai 48% no Ventrans Rīga LTD
(B.V.I.), ar balsu vairākumu AS „SWH Rīga” bija spiesta pakļauties.
32. 1996. gada janvārī Multinord Ltd AG Zug faksa ziņojums par izsniegtu
izziņu, no kuras redzams, ka dividendes par 1994. gadu par faktiski A.
Lembergam piederošām akcijām tiek aprēķinātas priekš Euridice Corporation
NV.
33. 1996. gada 27. martā G. Studer faksa ziņojums I. Krūmam par
ierakstītas vēstules nosūtīšanu advokātiem Meroni un Schmid sakarā ar 1995.
gadā notikušo 12 uzrādītājakciju nodošanu uz pusēm O. Stepanova un A.
Lemberga kungiem.
34. 1996. gada 19. jūlija faksa ziņojums uz 1 lpp. no Swisslink Holding A.
Gulbim, ar kuru tiek apstiprināta A. Gulbja 30 Ventk Ltd uzrādītājakciju
turēšana no uzņēmuma dibināšanas brīža līdz 1994. gada 5. augustam un
akciju tālāka nodošana B.G.Konigam priekš A. Lemberga konta. Kā arī
pievienots dokumenta tulkojums latviešu valodā.”
Trešā mape:
„1. Izraksts no 1992. gada 13. oktobra Šveices komercavīzes Nr. 198 ar
paziņojumu, ka nodibināta Šveices uzņēmējsabiedrība Multinord AG, ar adresi
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Kreuzplatz 2 un valdes priekšsēdētāju Iso Lenzlingeru. Adrese ir Nordex
kompāniju adrese Šveicē.
2. Izraksts no Šveices Cīrihes kantona tirdzniecības reģistra, ka nodibināta
firma Multinord AG ar 100,000 Šveices franku lielu apmaksātu pamatkapitālu
ar Nordex kompāniju adresi Šveicē – Kreuzplatz 2.
3. Multinord statūti un citi ar reģistrāciju saistītie dokumenti ar norādi, ka
sākotnējais dibinātājs ir Nordex Group Holding AG ar 98 akcijām, Iso
Lenzlinger ar 1 akciju un Esther Stutz ar 1 akciju.
4. 20.04.94. Lemberga izdota ģenerālpilnvara Dr. Kurt Muller, Dr. Rudolf
Meroni, Dr. Marco Lanter, Dr. Herbert Trachsler, Dr. Stefan J. Schmid, Dr. B.
Gino Koenig, Adrian Kunzler.
5. Ierakstītas 1994. gada 30. marta vēstules kopija, kas adresēta Muller,
Meroni & Lanter, kurā norādīts, ka saskaņā ar vienošanos ar Aivaru Lembergu
Rūdolfa Meroni kungam tiek nosūtītas 16 Multinord AG uzrādītājakcijas Nr.
051–066, viena statūtu kopija un viens izraksts no tirdzniecības reģistra.
6. 1994. gada 7. jūlija Indep Treuhand und Revisions AG vēstule ar
lūgumu 10 Multinord AG uzrādītājakcijas nodot Oļegam Stepanovam.
7. 1995. gada 15. maijā Adriana Kunzlera parakstīta kvīts, ka saņemtas
Lemberga un Stepanova vārdā vēl papildus 12 uzrādītājakcijas Nr. 087–098.
8. Kārtējās Multinord AG akcionāru sapulces protokols par darbības
periodu, kas beidzās 1993. gada 31. decembrī. Protokolā norādīts, ka A.
Lembergs pārstāv 16 akcijas, bet O.N.Stepanovs 10 akcijas. Sapulce ir
apstiprinājusi tīros ienākumus 1,732,348,– Šveices franku apmērā, ar divu
Šveices advokātu Iso Lenzlinger un A. Svensson parakstiem.
9. A. Lembergam pienākošos dividenžu aprēķins par 1993. gadu. Tīrās
dividendes 41,600 Šveices franki un kopija no Bank Fur Handel und Effekten,
ka minētās dividendes ir arī pārskaitītas A. Lembergam.
10. Kārtējās Multinord AG akcionāru sapulces protokols. Sapulce noturēta
1995. gada 22. jūnijā. Tiek apstiprināti, ka tīrie ienākumi pēc nodokļiem ir
6,302,128 Šveices franku, ar A. Šternberga (Nordex GmbH) un A. Sormuļa
(Ventspils) parakstiem.
11. Multinord AG 1994. gada pārskats.
12. Multinord AG Deloitte & Touche auditētā 1994. gada bilance.
13. Euridice Corporation aprēķinātās dividendes par 1994. gadu
1,007,457.10 ASV dolāru.
14. Izraksts no Bank Leu par to, ka Euridice saņem 1,007,457.10 ASV
dolāru. Ar roku ir pieraksts, ka 503,728.55 saņem Stepanovs un 503,728.55
saņem Lembergs.
15. 1996. gada 18. jūlija Multinord AG vēstule Contitrade, kurā tiek
prognozēti 1996. gada apjomi, kā arī noteikta cena ražotājiem no 5,7 dolāri
līdz 6,7 dolāri no tonnas, norādot, ka 4,7 dolāri no tonnas ir jāmaksā Kālija
parkam (tātad tīrā Multinord AG peļņa no 1–2 ASV dolāri).
16. Vēstule Lučanska kungam ar lūgumu aizdot naudu no Nordex
956,700,– ASV dolāru, lai varētu sākt darbu pie „Kālija parks”, norādot, ka
peļņas daļa varētu būt pirmajā gadā vismaz 1,8 miljoni ASV dolāru. Saskaņā
ar vēstules tekstu nauda jāaizdod kopīgai kompānijai SWH Riga Zurich AG.
Vēstuli parakstījuši Ainārs Gulbis, Māris Forsts, Aivars Lembergs.
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17. SWH Riga Zurich AG vārda akcijas kopija ar A. Lemberga parakstu, ka
saņēmis akcijas ar Nr. 73–79 (7 akcijas), kas norāda, ka A. Lembergs ir šīs
kompānijas akcionārs.
18. SWH Riga Zurich AG vārda akcijas kopija ar A. Lemberga parakstu, ka
saņēmis akcijas ar Nr. 80–97 (18 akcijas), kas kopā sastāda 25% no
kompānijas.
19. Auditoru atskaite par 1994. gadu SWH Riga Zurich AG (gada
apgrozījums 2,217,410.17 Šveices franku).
20. Kopija no Bank Neumunster, ar kuru SWH Riga Zurich AG 02.07.93
pārskaita Kālija parks 478,290 ASV dolāru.
21. Kopija no Bank Neumunster, ar kuru SWH Riga Zurich AG 02.07.93
pārskaita Ventkālijs 96,000 ASV dolāru.
22. Kopija no Bank Neumunster, ar kuru SWH Riga Zurich AG 02.07.93
pārskaita Interlatvia AG 382,500 ASV dolāru.
23. Kopija no Bank Neumunster, ar kuru SWH Riga Zurich AG 01.07.93
atdod Nordex GMBH 956,790 ASV dolāru (starpība starp aizņemto un atdotoir
90 ASV dolāri, kas ir bankas komisija).
24. 1993. gada akciju sabiedrības „Kālija parks” dibināšanas līgums, kur
10.7 punkts nosaka fiksētu maksājumu 1 ASV dolāra apmērā par katru tonnu,
atbilstoši faktiskajam kravas apjomam, bet ne mazāk par 10.6 punktā
norādīto apjomu, ar norādi, ka summa maksājama LR Valsts īpašuma
privatizācijas fondā.
25. 1994. gada 9. jūnija protokols, ar kuru atzīti par spēku zaudējušiem
dibināšanas AS „Kālija parks” līguma 10.4, 10.6 un 10.7 punkti.”
4. Trubas privatizācija no juridiskā viedokļa – I
Privatizācijas aģentūras juridiskā direktora Viktora Šadinova
sagatavotais pārskats par Ventspils naftas un saistīto uzņēmumu
privatizācijas norisi – šķiet, juridiski pilnīgākais un korektākais
jebkad sagatavotais šo notikumu izklāsts.
„Valsts akciju sabiedrība „Ventspils nafta” (turpmāk – VN) tika nodota
privatizācijai ar Ministru kabineta 1996.gada 21.februāra rīkojumu Nr.58 "Par
valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai”.
Akciju sabiedrības „LASAM” valsts kapitāla daļas (turpmāk – LASAM) tika
nodotas privatizācijai ar Ministru kabineta 1996.gada 15.maija rīkojumu
Nr.160 "Par valsts kapitāla daļu pārdošanu”.
Par VN un LASAM privatizācijas norisi, kas bija ļoti komplicēts pasākums,
kurā bija iesaistītas daudzas valsts institūcijas, paskaidroju sekojošo:
1. Par Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” privatizāciju un valsts politikas
realizāciju šajā privatizācijas procesā
1.1. Valsts politikas noteikšana
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Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi valsts politiku kādā noteiktā
jomā nosaka Saeima kā likumdevējs, izmantojot savas likumdošanas tiesības
(64.pants), un Ministru kabinets ka izpildvara, vadot valsts iestādes (tai skaitā
ministrijas).
1.1.1. Saeima
Saeima privatizācijas jomā pēc 1994.gada ir pieņēmusi likumu „Par valsts
un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (turpmāk – Privatizācijas likums).
Šajā likumā ir noteikta institūcija – Privatizācijas aģentūra, kas veic
centralizētu valsts īpašuma privatizāciju.
Privatizācijas likumā ir definēti valsts īpašuma objekti, kurus var nodot
privatizācijai, personas, kuras var būt par privatizācijas subjektiem, ir
noteiktas privatizācijas metodes un paņēmieni, ir noteiktas privatizācijas
procedūras un maksāšanas līdzekļi.
Privatizācijas likuma 2.panta otrajā daļā Saeima ir formulējusi privatizācijas
mērķi. Tajā noteikts, ka „privatizācijas mērķis ir, mainot valsts vai pašvaldības
īpašuma objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai
Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts
un pašvaldības veic kā uzņēmēji”.
Turpmāk Saeima savas likumdošanas tiesības izmantoja, vairākkārt grozot
Privatizācijas likumu. Privatizācijas likums tika grozīts ar:
1) 1994.gada 15.jūnija likumu;
2) 1996.gada 24.oktobra likumu;
3) 1997.gada 11.jūnija likumu;
4) 1998.gada 2.aprīļa likumu;
5) 1999.gada 18.marta likumu;
6) 1999.gada 11.novembra likumu;
7) 2002.gada 31.marta likumu.
Satversmes 57.pants nosaka, ka „ministriju skaitu un to darbības apjomu,
kā arī valsts iestāžu savstarpīgās attiecības nosaka likums”.
Satversmes 61.pants nosaka, ka „Ministru kabinets apspriež atsevišķus
ministriju izstrādātos likumprojektus un jautājumus, kuri attiecas uz vairāku
ministriju darbību, kā arī atsevišķu kabineta locekļu ierosinātus valsts politikas
jautājumus”.
Ministru kabineta 1994.gada 4.janvāra noteikumu Nr.5 „Par ministriju
iekārtu”, kas izdoti Satversmes 81.panta kārtībā, 1.pants noteica, ka ministrija
ir centrālā izpildvaras iestāde, ar kuras palīdzību Ministru kabinets realizē
Satversmē un likumā noteiktos uzdevumus.
Šo pašu noteikumu 4.pants noteica, ka katra ministrija darbojas patstāvīgi
likumā un Ministru kabineta noteiktās kompetences ietvaros. Savukārt,
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5.pants noteica, ka Ministru kabinets apstiprina katras ministrijas nolikumu,
kurā norāda katras ministrijas funkcijas un uzdevumus.
Šos Ministru kabineta noteikumus Saeima pieņēma kā likumu 1997.gada
6.februārī.
1.1.2. Ministru kabinets
Privatizācijas jomā
Ministru kabinets ir izmantojis Satversmes 81.pantā noteiktās tiesībās un
izdevis Ministru kabineta noteikumus ar likuma spēku, ar kuriem izdarīti
grozījumi Privatizācijas likumā. Privatizācijas likums tika grozīts ar:
1996.gada 5.janvāra MK noteikumiem Nr.7;
1996.gada 10.aprīļa MK noteikumiem Nr.135;
1996.gada 6.augusta MK noteikumiem Nr.298;
1997.gada 10.janvāra MK noteikumiem Nr.13;
1999.gada 8.janvāra MK noteikumiem Nr.9.
Jautājumus, kas saistīti ar privatizācijas jautājumiem, risina Ekonomikas
ministrija. Uz dienu, kad VN tika nodota privatizācijai, Ekonomikas ministrijas
nolikumu bija apstiprinājis Ministru kabinets ar saviem 1995.gada 7.marta
noteikumiem Nr.47 „Ekonomikas ministrijas nolikums”.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas nolikumu ministrijai ir šādas galvenās
funkcijas privatizācijas jomā:
1) izstrādāt privatizācijas politiku un metodoloģiski vadīt tās realizāciju, kā
arī sagatavot likumdošanas aktu un citu tiesību aktu pilnveidošanas projektus
(4.6.1.punkts);
2) kontrolēt valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas gaitu valstī
(4.6.2.punkts);
3) metodoloģiski vadīt privatizācijas sertifikātu ieviešanu un kontrolēt tās
finansēšanu, izstrādāt priekšlikumus par privatizācijas sertifikātu izmantošanu,
kā arī analizēt privatizācijas sertifikātu izlietošanas iespējas un to faktisko
izlietošanu (4.6.7.punkts).
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas nolikumu privatizācijas jautājumos
ministrija ir tiesīga kontrolēt privatizācijas jautājumos pieņemto likumdošanas
aktu un citu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī privatizācijas valsts ministra
rīkojumu ievērošanu valsts uzņēmumos un iestādēs.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas nolikumu ministrijas pārraudzībā
atradās Privatizācijas aģentūra.
Privatizācijas jomā līdz Valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
nodošanai privatizācijai Ministru kabinets pieņēma divus pamatdokumentus.
Vispirms Ministru kabinets savā 1994.gada 26.aprīļa sēdē izskatīja un
akceptēja Ekonomikas ministrijas sagatavoto privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas koncepciju, pieņemot protokollēmumu „Par privatizācijas
sertifikātu izmantošanas koncepciju” (prot.Nr.22, 4.§).
Pēc tam Ministru kabinets 1995.gada 21.februāra sēdē izskatīja
Ekonomikas ministrijas sagatavoto privatizācijas programmu un turpmākos
uzdevumus tās realizācijai un pieņēma protokollēmumu „Privatizācijas
programma, tās realizācija un turpmākie uzdevumi” (prot.Nr.11, 15.§).
Naftas transportēšanas jomā
Jautājumus, kas saistīti ar naftas transportēšanas jautājumiem, risina
Satiksmes ministrija. Uz dienu, kad VN tika nodota privatizācijai, Satiksmes
ministrijas nolikumu bija apstiprinājis Ministru kabinets ar saviem 1996.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.220 „Satiksmes ministrijas nolikums”.
Satiksmes ministrijas nolikums paredz, ka attiecībā uz naftas transporta
jautājumiem ministrija veic šādus uzdevumus:
1) izstrādā transporta nozares, sakaru nozares un informātikas nozares
attīstības nacionālās programmas (5.1.1.punkts);
2) sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par attiecīgo
valsts programmu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo
budžeta finansējumu (5.1.2.punkts);
3) sagatavo stratēģiskajās programmās noteikto mērķu realizācijai
nepieciešamos priekšlikumus par grozījumiem tiesību aktos (5.1.3.punkts);
4) izstrādā transporta nozari, sakaru nozari un informātikas nozari
reglamentējošus tiesību aktus, saskaņojot tos ar Eiropas savienības līguma
prasībām un Baltās grāmatas rekomendācijām, nodrošina to ieviešanu un
kontrolē to izpildi (5.1.4.punkts);
5) koordinē vienotā transporta kompleksa (ieskaitot cauruļvadu
transportu), sakaru nozares un informātikas nozares darbību (5.1.6.punkts);
6) analizē tranzītpārvadājumu stāvokli un koordinē minētos pārvadājumus
veicinošu pasākumu izstrādāšanu un realizāciju (5.1.7.punkts).
Saskaņā ar Satiksmes ministrijas nolikumu naftas transporta jautājumos
ministrija ir tiesīga:
1) kontrolēt valdības apstiprināto tranzītpārvadājumu veicināšanas
pasākumu izpildi (6.2.punkts);
2) iesaistīt tranzītpārvadājumu un informātikas problēmu risināšanā
attiecīgo ministriju un citu valsts iestāžu speciālistus un atbilstošās nozares
zinātniekus un praktiķus (6.3.punkts);
3) uzturēt divpusējus un daudzpusējus starpvaldību starptautiskus
sakarus, kā arī slēgt starptautiskus līgumus sauszemes transporta, jūrniecības,
aviācijas, sakaru un informātikas jomā (6.4.punkts);
4) dot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem
(6.6.punkts);
5) likumā noteiktajos gadījumos pieprasīt un saņemt bez maksas no
fiziskām un juridiskām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju un dokumentus (6.7.punkts).
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Realizējot savus uzdevumus nozares politikas izstrādes jomā satiksmes
ministrija izstrādāja Transporta attīstības nacionālo programmu (1996.–2010),
kuru Ministru kabinets izskatīja savā 1995.gada 14.novembra sēdē un
akceptēja ar protokollēmumu „Transporta attīstības nacionālā programma
1996.–2010.gadam” (prot.Nr.61, 21.§).
Šīs programmas 5.1.5.apakšnodaļa ir veltīta maģistrālo naftas un naftas
produktu vadu uzturēšanai un attīstībai. Šīs programmas 6.nodaļa ir veltīta
programmas izmaksām un finansēšanai, bet 8.nodaļa paredz, kādā veidā nacionālā
programma tiek vadīta.
VN privatizācijas jomā
Ministru prezidents M.Gailis 1995.gada 10.maijā izdeva rīkojumu Nr.238
„Par darba grupu Latvijas naftas holdinga kompānijas organizēšanas iespēju
izpētei”. Šai darba grupai tika uzdots izvērtēt iespējas izveidot Latvijas naftas
holdinga kompāniju un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus un pasākumu
plānu Latvijas naftas holdinga kompānijas veidošanai. Vadīja šo darba grupu
satiksmes ministrs A.Gūtmanis.
Ministru kabinets savā 1995.gada 25.jūlija sēdē izskatīja darba grupas
sniegto informāciju un sagatavoto ziņojumu „Latvijas naftas koncerna
izveidošana”. Šajā ziņojumā bija izstrādāti jautājumi gan par naftas koncerna
izveidošanu, gan par naftas koncerna privatizāciju. Jautājumā par koncerna
privatizāciju tika paredzēts privatizācijas procesā apvienot Valsts akciju
sabiedrību „Ventspils nafta” un Akciju sabiedrību „LASAM” un saglabāt
„Ventspils naftas” nosaukumu kā starptautiski atpazīstamu nosaukumu. Tā
rezultātā Ministru kabinets pieņēma protokollēmumu „Par naftas koncerna
izveidi” (prot.Nr.40, 40.§). Ar šo lēmumu Ministru kabinets konceptuāli
atbalstīja jautājumu par naftas koncerna izveidošanu.
Vēlreiz šo jautājumu Ministru kabinets izskatīja Ministru kabineta
1995.gada 10.oktobrī un pieņēma protokollēmumu „Par naftas koncerna
izveidi” (prot.Nr.55, 24.§).
Ar šo protokollēmumu Valdība sāka veidot naftas koncernu, kuru veidotu
Valsts akciju sabiedrība „Ventspils nafta” (turpmāk – VN), Akciju sabiedrība
„LASAM” (turpmāk – LASAM) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„LatRosTrans” (turpmāk – LRT), jo Ministru kabinets nolēma pieņemt darba
grupas sagatavoto rīkojuma projektu.
Piezīme: VN tajā brīdī bija valsts akciju sabiedrība, LASAM bija privāta
akciju sabiedrība ar valsts kapitāla daļu 90% apmērā no pamatkapitāla, bet
LRT bija sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā 66% kapitāla daļu piederēja
LASAM, bet 34% piederēja Krievijas akciju sabiedrībai „Transņefteprodukt”.

157

Šāds rīkojums tika izdots 1995.gada 17.oktobrī, kad Ministru kabinets
pieņēma rīkojumu Nr.586 „Par valsts akciju sabiedrību „Ventspils Nafta”, ar
kura bija noteikts, ka:
1) VN turpmāk būs LASAM valstij piederošo kapitāla daļu turētājs
(1.punkts);
2) VN pilnvarnieki veic arī akcionāru pilnsapulces un padomes locekļu
funkcijas un ir valsts pilnvarnieki LASAM (4.punkts);
3) VN pilnvarniekiem jāizstrādā priekšlikumi tās statūtu grozījumiem, kas
saistīti ar VN turpmāko pārvaldi un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.
Ar šo pašu rīkojumu tika iecelti VN valsts pilnvarnieki.
Līdz ar to darba grupa, kas tika izveidota Ministru prezidenta M.Gaiļa
1995.gada 10.maijā rīkojumu, savu darbu beidza un VN, LASAM un LRT
darbojās uz koncerna attiecību pamata.
Valdība arī kontrolēja naftas tranzīta un naftas koncerna izveides un
turpmākās darbības jautājumus un ar Ministru prezidenta A.Šķēles 1996.gada
9.februāra rīkojumu Nr.33 „Par darba grupu tranzīta veicināšanai” tika
izveidota starpministriju darba grupa, kurā ietilpa 6.Saeimas deputāti.
Ekonomikas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Ārlietu ministriju
pārstāvji, kā arī pārstāvji no Ventspils pilsētas domes, VN, LASAM un LRT
(turpmāk – tranzīta darba grupa). Šo darba grupu vadīja satiksmes ministrs
V.Krištopāns.
Minētā rīkojuma 3.puntā noteikts, ka darba grupas vadītājam reizi divos
mēnešos jāinformē Ministru prezidents par ministriju un citu valsts institūciju,
kā arī pašvaldību un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) veikto darbu tranzīta
veicināšanas jomā.
Arī turpmāk šajā darba grupā vairākkārt tika mainīti tās locekļi un šāds
rīkojums par darba grupu vairākkārt tika izdots no jauna.
Valsts akciju sabiedrība „Ventspils nafta” tika nodota privatizācijai ar
Ministru kabineta 1996.gada 21.februāra rīkojumu Nr.58. Izskatot šo
jautājumu 1996.gada 20.februāra sēdē tika pieņemts protokollēmums „Par
valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.9, 15.§), kura
5.punktā tika noteikts, ka Valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
privatizācijas pamatnoteikumi iepriekš apspriežami Sadarbības padomē.
Attiecībā uz VN Ministru kabinets rīkojumā par nodošanu privatizācijai
noteica, ka Valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" privatizācijas
noteikumos jāparedz, ka tai piecus gadus pēc privatizācijas katru gadu
jānodrošina peļņa, kura ir ne mazāka kā pēdējo divu gadu vidējā peļņa
(6.2.punkts).
Bez tam, Ministru kabinets ar savu 1996.gada 21.augusta rīkojumu Nr.354
„Par valsts akciju sabiedrībām „Ventspils nafta”, „Latvenergo”, „Latvijas gāze”
un „LETA”” noteica, ka Privatizācijas aģentūra ir VK kapitāla daļu turētājs un
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ka Privatizācijas aģentūra pieņem visus tos lēmumus, ko saskaņā ar VN
statūtiem pieņem Ministru kabinets.
Ar Ministru kabineta 1996.gada 15.maija rīkojumu Nr.160 privatizācijai tika
nodotas Akciju sabiedrības „LaSaM” valsts kapitāla daļas.
Tranzīta darba grupa 1996.gada 16.augusta sēdē apstiprināja tās
turpmāko darbības plānu. Kā viens no uzdevumiem šajā darba plānā ir
turpināt darbu naftas koncerna izveides jomā. To Privatizācijas aģentūrai
paziņoja darba grupas vadītājs satiksmes ministrs V.Krištopans ar savu
1996.gada 27.augusta vēstuli Nr.01–07/325.
Arī savā 1996.gada 20.septembra sēdē tranzīta darba grupa izskatīja
jautājumu pat naftas koncerna veidošanu un Privatizācijas aģentūra tajā
sniedza pārskatu par naftas koncerna veidošanas gaitu un problēmām šajā
darbā.
Ar minēto problēmu izklāstu tranzīta darba grupas vadītājs satiksmes
ministrs V.Krištopans vērsās Privatizācijas aģentūrā, Ekonomikas ministrijā un
pie Ministru prezidenta. Tā rezultātā vēlāk tika pieņemts attiecīgs Ministru
kabineta rīkojums.
Ar Ministru prezidenta A.Šķēles 1996.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.282
„Par darba grupu tranzīta veicināšanai” tika izveidota jauna darba grupa
(turpmāk – tranzīta darba grupa), kuru bez minēto institūciju pārstāvjiem
papildināja vēl arī citu ministriju un institūciju pārstāvji. Šajā darba grupā bija
ietverts arī Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors J.Naglis, kas darba
grupas sēdēs regulāri sniedza pārskatu VN un LASAM privatizācijas procesu
un par naftas koncerna izveidi.
Saskaņā ar minētā rīkojuma 2.punktu darba grupas vadītājam pēc katras
darba grupas sēdes bija jāinformē Ministru prezidents par ministriju un citu
valsts institūciju, kā arī pašvaldību un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) veikto
darbu tranzīta veicināšanas jomā.
Ar Ministru prezidenta G.Krasta 1997.gada 24.novembra rīkojumu Nr.351
„Par darba grupu tranzīta veicināšanai” tika izveidota jauna darba grupa
(turpmāk – tranzīta darba grupa), kuru bez minēto institūciju pārstāvjiem bija
noteikta vēl plašāka pārstāvniecība.
Ar Ministru prezidenta A.Bērziņa 2000.gada 5.decembra rīkojumu Nr.436
„Grozījums Ministru prezidenta 1997.gada 24.novembra rīkojumā Nr.351 „Par
darba grupu tranzīta veicināšanai”” tranzīta darba grupā tika nomainīti darba
grupas locekļi atbilstoši tā brīža situācijai.
Šāda bija noformulētā valsts politika valsts īpašuma privatizācijas jomā un
tajās jomās, kurās darbojās privatizācijai nodotie objekti – VN un LASAM.
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Šo valsts noformulēto politiku realizēja Privatizācijas aģentūra VN un
LASAM valstij piederošo kapitāla privatizācijas procesā.
1.2. Valsts politikas un privatizācijas procesa uzraudzība VN un LASAM
privatizācijā
Privatizācijas aģentūra VN un LASAM privatizāciju realizēja saskaņā ar
Privatizācijas likuma, citu likumu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot
formulēto valsts politiku privatizācijas jomā, naftas tranzīta jomā un VN
privatizācijas jomā.
Izstrādājot privatizācijas noteikumus un pieņemot Privatizācijas aģentūras
valdes lēmumus un citus dokumentus, aģentūra realizēja Valdības lēmumu
par naftas koncerna izveidošanu.
Kā tika noteikts Ministru kabineta 1996.gada 20.februāra protokollēmuma
„Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” (prot.Nr.9, 15.§)
5.punktā, Privatizācijas aģentūra Valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
privatizācijas pamatnoteikumus iepriekš prezentēja Sadarbības padomē un
saņēma padomes akceptu. Sadarbības padome tika regulāri informēta arī par
turpmāko VN un LASAM privatizācijas procesu.
Privatizācijas likuma 9.panta pirmā daļa (tā brīža redakcijā) noteica, ka
Privatizācijas aģentūras darbības pārraudzību veic Ministru kabineta iecelta
padome un kuras sastāvā ir iekļauti Saeimas frakciju ieteiktie pārstāvji.
Privatizācijas aģentūras pilnsapulces funkcijas pilda ministrs, kurš pārrauga
valsts īpašuma privatizāciju un viņš ir arī padomes priekšsēdētājs. Ministrs,
kurš pārrauga valsts īpašuma privatizāciju, tajā laikā bija ekonomikas ministrs.
Privatizācijas aģentūras valde (turpmāk – Valde) sniedz Privatizācijas
aģentūras padomei (turpmāk – Padome) regulārus ikmēneša pārskatus par
savu darbību. VN bija iekļauts to privatizējamo objektu sarakstā, par kuriem
pārskats bija jāsniedz katrā Padomes sēdē. Visi svarīgākie Valdes lēmumi VN
privatizācijas jomā iepriekš tika izskatīti Padomē.
VN un LASAM privatizācijas jautājumiem Padomes sēdē lielāka uzmanība
tika pievērsta 1996.gada 7.jūnija, 1996.gada 26.jūlija, 1996.gada
27.septembra, 1996.gada 8.novembra, 1996.gada 13.decembra, 1997.gada
9.maija, 1997.gada 11.jūlija, 1997.gada 8.augusta, 1998.gada 13.marta,
1998.gada 13.jūlija, 1998.gada 11.septembra un 1998.gada 2.oktobra sēdēs.
Katru Privatizācijas aģentūras valdes lēmuma projektu pirms tā
pieņemšanas, tai skaitā par VN un LASAM privatizāciju, Privatizācijas aģentūra
nosūta Ekonomikas ministrijai un Valsts kontrolei.
1.3. Privatizācijas procesa reglamentācija
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Privatizācijas likuma 2.panta otrā daļa paredz, ka valsts īpašuma
privatizācijā var izmantot šādas privatizācijas metodes:
1) pārdošanas metodi;
2) ieguldīšanas metodi;
3) privātā kapitāla piesaistīšanas metodi.
4) parādu kapitalizācijas metodi;
5) reorganizācijas metodi;
6) vadības privatizācijas metodi.
Privatizācijas likuma 2.panta otrā, trešā un ceturtā daļa paredz, ka ar
ieguldīšanas metodi, privātā kapitāla piesaistīšanas metodi un parādu
kapitalizācijas metodi veicamās privatizācijas kārtību regulē Ministru kabineta
noteikumi.
Privatizācijas likuma 2.panta sestā daļa paredz, ka ar reorganizācijas
metodi veicamā privatizācija notiek likumā "Par uzņēmējdarbību" paredzētajā
kārtībā.
Privatizācijas likuma 2.panta septītā daļa paredz, ka valsts īpašuma
objektu var privatizēt:
1) kopumā;
2) sadalot to daļās un privatizējot katru daļu atsevišķi;
3) nodalot no tā atsevišķas daļas un privatizējot katru daļu atsevišķi;
4) apvienojot vairākus privatizējamos objektus vai to daļas vienā objektā.
Privatizācijas likuma 2.panta astotā daļa paredz, ka vienu un to pašu valsts
īpašuma objektu var privatizēt, izmantojot vienu vai vairākas privatizācijas
metodes.
Privatizācijas likuma 3.panta trešā daļa paredz, ka valsts īpašuma objektu,
kura privatizācija tiek veikta ar pārdošanas metodi, var privatizēt ar šādiem
privatizācijas paņēmieniem:
1) pārdodot izsolē;
2) pārdodot piedāvājumu konkursā;
3) pārdodot ar tūlītēju samaksu;
4) pārdodot uz nomaksu;
5) pārveidojot statūtsabiedrībā un vienlaikus pārdodot šīs sabiedrības
kapitāla daļas;
6) pārdodot valsts vai pašvaldības statūtsabiedrības kapitāla daļas;
7) pārdodot kapitāla daļas, kas pieder valstij vai pašvaldībai
statūtsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls;
8) likvidējot valsts vai pašvaldības uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.
Privatizācijas likuma 3.panta otrā daļa paredz, ka vienu īpašuma objektu
var pārdot ar vienu vai vairākiem privatizācijas paņēmieniem.
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Privatizācijas likuma 3.panta piektā daļa paredz, ka valsts statūtsabiedrību
kapitāla daļu pārdošanas kārtību nosaka likums "Par valsts un pašvaldību
uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās".
Privatizācijas likuma 3.panta sestā daļa paredz, ka kārtību, kādā
pārdodamas kapitāla daļas, kas pieder valstij vai pašvaldībām
statūtsabiedrībās, kurās ir privātais kapitāls, regulē Privatizācijas likuma V
daļas noteikumi.
Privatizācijas likuma V nodaļas 44.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts
kapitāla daļu pārdošana notiek saskaņā ar likumu par attiecīgo
uzņēmējdarbības formu un attiecīgās uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā
kārtībā, ievērojot šā panta noteikumus.
Privatizācijas likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka kārtību, kādā
Privatizācijas aģentūra veic valstij piederošo kapitāla daļu pārdošanu, nosaka
Ministru kabineta noteikumi.
Ministru kabinets 1994.gada 18.oktobrī pieņēma noteikumus Nr.206 „Par
valsts un pašvaldību uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām piederošo kapitāla
daļu pārdošanu” (turpmāk – 206.noteikumi).
206.noteikumu 11.punkts nosaka, ka pārdodot valstij piederošās daļas,
pirmpirkuma tiesības uz šīm daļām ir statūtsabiedrības dalībniekiem, ja tas ir
paredzēts šīs sabiedrības statūtos.
Privatizācijas likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka maksājumi par
īpašuma objektiem izdarāmi latos un privatizācijas sertifikātos.
Privatizācijas likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka ar privatizācijas
sertifikātiem var norēķināties par jebkuru privatizējamo valsts īpašuma
objektu, bet privatizācijas sertifikātu izmantošanas apmēru nosaka
Privatizācijas aģentūra.
Privatizācijas likuma 13.panta pirmā daļa nosaka, ka ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par valsts īpašuma
objekta nodošanu privatizācijai valsts institūcija, kuras pārziņā ir
privatizējamais valsts īpašuma objekts, nodod un Privatizācijas aģentūra
pārņem to savā valdījumā līdz objekta privatizācijas pabeigšanai. Ja
Privatizācijas aģentūra piekrīt, objekta pārņemšanas termiņu var pagarināt.
Privatizācijas likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka pēc valsts īpašuma
objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas šā objekta privatizācija
uzskatāma par uzsāktu.
Privatizācijas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts uzņēmuma
vai uzņēmējsabiedrības privatizācijas uzsākšanu jāpaziņo tiem uzņēmuma vai
uzņēmējsabiedrības kreditoriem, kuru atrašanās vieta Privatizācijas aģentūrai
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ir zināma, kā arī banku iestādēm, kurās atvērti privatizējamā valsts
uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības norēķinu konti.
Privatizācijas likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ka valsts uzņēmuma vai
uzņēmējsabiedrības privatizācijas uzsākšanu Privatizācijas aģentūra piesaka
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pieteikumam jāpievieno Ministru
kabineta rīkojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
Privatizācijas likuma 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka par valsts īpašuma
objekta privatizācijas uzsākšanu informējama pašvaldība, kuras teritorijā
atrodas īpašuma objekts.
Privatizācijas likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka divu nedēļu laikā no
dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par valsts īpašuma objekta
nodošanu privatizācijai, Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas
privatizējamais valsts īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta nodošanu
privatizācijai. Paziņojumā norāda:
1) objekta nosaukumu;
2) objekta adresi (ja objekta struktūrvienības vai nekustamā manta
atrodas vairākās vietās, – visu struktūrvienību adreses);
3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas,
kas attiecas uz privatizējamo uzņēmumu vai statūtsabiedrību;
4) vietu, kur iesniedzami kreditoru prasības un citas pretenzijas
apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.
Privatizācijas likuma 18.panta pirmā daļa nosaka, ka privatizējamais valsts
īpašuma objekts novērtējams saskaņā ar likumu "Par privatizējamo valsts un
pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību".
Privatizācijas likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka privatizējamo valsts
īpašuma objektu vērtē Privatizācijas aģentūra vai tās pilnvarotas juridiskās
personas, kuras konkursa kārtībā noteikusi Privatizācijas aģentūra. Konkursā
var piedalīties juridiskās personas, kuru darbiniekiem ir zvērināta revidenta
licence vai Valsts zemes dienesta izsniegta licence.
Privatizācijas likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka pēc tam, kad ir
beidzies sludinājumā par privatizācijas uzsākšanu un kreditoru prasību un citu
pretenziju pieteikšanās termiņš, savas pretenzijas nepieteikušie kreditori, to
skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un
pašvaldību noteikto nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, nevar
prasīt, lai tiktu grozīta valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumos
paredzētā privatizējamā objekta nosacītā cena un jaunajam objekta
īpašniekam nododamo tiesību un saistību kopums.
Privatizācijas likuma 20.pants nosaka, ka jebkurš privatizācijas subjekts ir
tiesīgs Privatizācijas aģentūras noteiktajā kārtībā un apjomā iepazīties ar
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informāciju, kas raksturo privatizācijai nodotā objekta aktīvu un pasīvu
struktūru, saimniecisko darbību, kā arī nekustamā īpašuma statusu.
Privatizācijas likuma 21.panta pirmā daļa nosaka, ka Privatizācijas
aģentūrai jāpublicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā rajona vai
pilsētas laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma
objekts, paziņojumu par šā objekta privatizācijas uzsākšanu. Paziņojumā
jānorāda termiņš, līdz kuram privatizācijas subjekti var iesniegt valsts īpašuma
objekta privatizācijas priekšlikumus un termiņš, līdz kuram var iesniegt
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu.
Privatizācijas likuma 21.panta ceturtā daļa nosaka, ka jebkurš
privatizācijas subjekts var iesniegt jebkura privatizācijai nodotā valsts īpašuma
objekta privatizācijas priekšlikumu termiņā, kāds norādīts Privatizācijas
aģentūras publicētajā paziņojumā.
Privatizācijas likuma 21.panta piektajā daļā noteikts, kādas ziņas jāietver
privatizācijas priekšlikumā.
Privatizācijas likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka Privatizācijas
aģentūra reģistrē iesniegtos privatizācijas priekšlikumus un izsūta to
iesniedzējiem apstiprinājumu par priekšlikumu saņemšanu.
Privatizācijas likuma 22.panta otrā daļa (VN privatizācijas noteikumu
apstiprināšanas brīdī esošā redakcija) paredz, ka, ievērojot valsts īpašuma
objekta stāvokļa vērtējumu un ekspertu atzinumus par tā turpmāko
izmantošanu, Privatizācijas aģentūra izstrādā konkrētā valsts īpašuma objekta
privatizācijas noteikumus. Privatizācijas aģentūra var ņemt vērā iesniegtos
privatizācijas priekšlikumus vai paredzēt šajos priekšlikumos neminētus
privatizācijas paņēmienus.
1.4. Valsts politikas un privatizācijas procesa reglamentācijas realizācija VN
un LASAM privatizācijā
1.4.1. VN un LASAM sagatavošana privatizācijai
Valsts akciju sabiedrība „Ventspils nafta” nodota privatizācijai ar Ministru
kabineta 1996.gada 21.februāra rīkojumu Nr.58 "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai”.
Paziņojums par VN privatizācijas uzsākšanu tika nosūtīts zināmajiem VN
kreditoriem, tām bankām, kurās VN bija norēķinu konti.
Privatizācijas aģentūra VN privatizācijas uzsākšanu pieteica Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistram un informēja tās pašvaldības, kuru teritorijā
atrodas VN objekti.
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Akciju sabiedrības „LASAM” valsts kapitāla daļas nodotas privatizācijai ar
Ministru kabineta 1996.gada 15.maija rīkojumu Nr.160 "Par valsts kapitāla
daļu pārdošanu”.
Privatizācijas aģentūra ar aktu 1996.gada 14.martā pārņēma VN savā
valdījumā no Valsts īpašuma fonda.
Paziņojums par VN nodošanu privatizācijai un par kreditoru prasību un citu
pretenziju pieteikšanu Privatizācijas aģentūrā ievietoti:
– laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" – 1996.gada 21.martā, nr.51;
– Ventspils rajona laikrakstā "Ventas Balss" – 1996.gada 21.martā.
Kreditoru prasības un citas pretenzijas varēja pieteikt Privatizācijas
aģentūrā līdz 1996.gada 21.maijam.
Sludinājumi par VN privatizācijas uzsākšanu ievietoti:
– laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" – 1996.gada 9.maijā, Nr.80/81;
– laikrakstā "Ventas Balss" – 1996.gada 10.maijā.
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz VN, varēja tās pieteikt
Privatizācijas aģentūrā līdz 1996.gada 9.jūnijam.
Privatizācijas subjekti varēja iesniegt VN privatizācijas priekšlikumus līdz
1996.gada 9.jūnijam.
Sludinājumā norādītajā termiņā tika pieteikta viena pretenzija no SIA „Lat–
West–Ist” par ieturēto natūrmaksa par eksportētajiem naftas produktiem, kas
veikta bez SIA „Lat–Vest–Ist” piekrišanas. Pretenzijas summa bija
1.855.233,90 lati.
Prasītā summa nav iekļauta VN bilancē un VN prasību neatzina. Šajā
jautājumā starp pusēm ir bijusi tiesvedība, kuras rezultātā SIA „Lat–West–Ist”
prasība noraidīta. Tiesas lēmums stājies spēkā. Privatizācijas aģentūrai nebija
pamata ņemt vērā iesniegto pretenziju VN privatizācijā.
Sludinājums par LASAM valsts kapitāla daļu privatizācijas uzsākšanu
ievietots laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 1996.gada 3.jūlijā.
Sludinājumā norādītajā termiņā Privatizācijas aģentūra saņēma
privatizācijas priekšlikumus no šādiem subjektiem:
1) Akciju sabiedrības „Latvijas Naftas Tranzīts”;
2) Akciju sabiedrības „Lukoil” (Krievija);
3) Investīciju fonda „New Century Capital Partners, LP” un „New Century
Capital Partners II, LP”;
4) Akciju sabiedrības „LASAM”;
5) zemesgabala, kas atrodas Ventspilī Staldzenes ielā 2, īpašnieces
Astrīdas Valgumas;
6) zemesgabala, kas atrodas Ventspils rajona Usmas pagasta
„Vectīrrukšos”, īpašnieka Arvīda Tauriņa.
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Visus minētos privatizācijas priekšlikumus Privatizācijas aģentūra reģistrēja
un katram iesniedzējam nosūtīja apliecinājumu par saņemšanu.
Akciju sabiedrība „Latvijas Naftas Tranzīts” savā privatizācijas priekšlikumā
piedāvāja:
1) radīt vienotu naftas tranzīta koridoru, izveidojot naftas koncernu, kuru
veidotu VN, LASAM un LRT;
2) pārdot LASAM valstij piederošās akcijas sabiedrības privātajam
akcionāram, izmantojot tā pirmpirkuma tiesības uz šīm akcijām;
3) pēc tam LASAM pievienot VN kā rezultātā LASAM akcionāri kļūst par VN
akcionāriem;
4) pēc tam pārdot VN valstij piederošās akcijas tā, lai valsts īpašumā
paliek ne mazāk kā 50% akciju;
5) VN akcijas pārdot VN privātajiem akcionāriem, 10% no akcijām
apmaksājot viena mēneša laikā, bet pārējo summu samaksājot divu gadu
laikā, maksāšanas līdzekļus nosakot: 40% latos un 60% privatizācijas
sertifikātos;
6) pārdot Akciju sabiedrībai „Latvijas Krājbanka” 0,9% akciju no
pamatkapitāla, nosakot, ka viena mēneša laikā šīs akcijas bankai jāpārdod VN
privātajiem akcionāriem;
7) publiskajā piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem pārdot 5%
akciju;
8) publiskajā piedāvājumā par naudu pārdot 5% akciju;
9) darbiniekiem pārdot par privatizācijas sertifikātiem 2,1% akciju;
10) piemērot vadības metodi un pārdot 2% akciju VN valdei, maksāšanas
līdzekļus nosakot: 30% latos, 70% privatizācijas sertifikātos;
11) jaunu VN akciju emisija, atstājot valsts daļu ne mazāku par 25%.
Akciju sabiedrības „Lukoil” (Krievija) konkrētus piedāvājumus savā
privatizācijas priekšlikumā neizteica, tikai norādīja, ka apmaksu veiks ASV
dolāros ar pārskatījumi un apmaksu vēlas veikt ar nomaksu.
Investīciju fonds „New Century Capital Partners, LP” un „New Century
Capital Partners II, LP” savā privatizācijas priekšlikumā norādīja, ka vēlas
piedalīties VN privatizācijā kā finansiālais investors un vēlas, lai VN būtu
publiska akciju sabiedrība. Investīciju fonds vēlas iegādāties VN akciju paketes
primārajā tirgū. Fonds piedāvā:
1) privatizēt VN kā vienotu uzņēmumu;
2) piemērot divas privatizācijas metodes: pārdošanas un privātā kapitāla
piesaistes;
3) kā maksāšanas līdzekļus izmantot latus un privatizācijas sertifikātus,
nenorādot to apjomus vai proporcijas;
4) samaksas termiņu noteikt kā tūlītēju samaksu;
5) akcijas pārdot izsolē.
Akciju sabiedrības „LASAM” savā privatizācijas priekšlikumā piedāvā:
1) privatizācija notiek 3.posmos;
2) vispirms pārdot LASAM valstij piederošās akcijas sabiedrības;
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3) 1.posmā pēc tam LASAM pievienot VN kā rezultātā LASAM akcionāri
kļūst par VN akcionāriem;
4) 2.posmā Akciju sabiedrībai „Latvijas Krājbanka” pārdot 0,9% akciju no
pamatkapitāla, nosakot, ka viena mēneša laikā šīs akcijas bankai jāpārdod VN
privātajiem akcionāriem par cenu, kas nav augstāka par nominālvērtību;
5) 3.posmā pārdot VN valstij piederošās akcijas tā, lai valsts īpašumā
paliek ne mazāk kā 50% akciju;
6) 3.posmā jāpārdod 14,1% akciju;
7) publiskajā piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem pārdot 5%
akciju;
8) publiskajā piedāvājumā par naudu pārdot 5% akciju;
9) darbiniekiem pārdot par privatizācijas sertifikātiem 2,1% akciju;
10) piemērot vadības metodi un pārdot 2% akciju VN valdei, maksāšanas
līdzekļus nosakot: 30% latos, 70% privatizācijas sertifikātos.
Astrīdai Valgumai ir denacionalizējamais zemesgabals, uz kura atrodas VN
objekti. Valgumas kundze vēlas iegūt VN akcijas proporcionāli viņai
pienākošās zemes lielumam.
Arvīds Tauriņš savā iesniegumā norāda, ka uz viņam piederoša
zemesgabala, kas atrodas Ventspils rajona Usmas pagasta „Vectīrrukšos”,
atrodas VN atpūtas bāze „Usma”. Tauriņa kungs ierosina nodalīt atpūtas bāzi
„Usma” no pārējās VN un privatizēt kā atsevišķu objektu. Tādā gadījumā viņš
vēlas izmantot savas kā zemes īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz šo objektu.
Privatizācijas aģentūra 1996.gada 5.jūnijā noslēdza līgumu ar sabiedrību
„Coopers & Lybrand Latvia SIA” par LN pamatkapitāla novērtēšanu.
Privatizācijas aģentūra 1996.gada 5.jūnijā noslēdza līgumu ar LASAM un
sabiedrību „Coopers & Lybrand Latvia SIA” par LASAM valsts kapitāla daļas
novērtēšanu.
Privatizācijas aģentūra 1996.gada 24.oktobrī noslēdza līgumu ar VN un
sabiedrību „Coopers & Lybrand Latvia SIA” par LN pamatkapitāla novērtēšanu.
Privatizācijas aģentūra 1997.gada 3.februārī noslēdza līgumu ar sabiedrību
„Coopers & Lybrand Latvia SIA” par LN pamatlīdzekļu novērtēšanu.
Privatizācijas aģentūra 1997.gada 16.jūnijā noslēdza līgumu ar VN un
sabiedrību „Coopers & Lybrand Latvia SIA” par konsultatīvo pakalpojumu
sniegšanu sakarā ar LASAM pievienošanu LN.
Pamatojoties uz minēto definēto valsts politiku un iesniegtajiem
privatizācijas priekšlikumiem Privatizācijas aģentūra izstrādāja VN
privatizācijas pamatnostādnes, VN un LASAM privatizācijas pamatnoteikumus,
atsevišķu posmu noteikumus un nodalīto objektu privatizācijas noteikumus.
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Visus šos privatizācijas noteikumu projektus pirms to apstiprināšanas
izvērtēja vairāki neatkarīgi eksperti, kurus ir apstiprinājusi Privatizācijas
aģentūras padome. Šie eksperti deva slēdzienu, kurā izvērtēja izstrādātos
privatizācijas noteikumos, norādot savus iebildumus un priekšlikumus.
VN un LASAM pamatnoteikumus ekspertēja RTU profesors Jānis Rudzītis;
docents Elerts Āboliņš, Uldis Ziemelis un LU docents, ekonomisko zinātņu
doktors Andris Klauss.
Pirmā posma noteikumus ekspertēja Būvinženieru savienības „Būvzinis”
priekšsēdētājs Visvaldis Krauklis, uzņēmējs Jānis Āboltiņš, Andris Klauss, Uldis
Ziemelis.
Trešā posma noteikumus ekspertēja Elerts Āboliņš, Visvaldis Krauklis, RTU
profesors Gundars Liberts, Jānis Rudzītis, Uldis Ziemelis.
Ceturtā posma noteikumus ekspertēja Elerts Āboliņš, Gundars Liberts,
Visvaldis Krauklis, Jānis Rudzītis, Uldis Ziemelis.
1.4.2. VN un LASAM privatizācijas noteikumi
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1996.gada 1.augusta lēmumu
Nr.122/1447 „Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
privatizācijas pamatnostādnēm” tika apstiprinātas VN privatizācijas
pamatnostādnes.
Pamatnostādnes paredzēja:
1) ka katrs VN ieguldījums citās uzņēmējsabiedrībās tiks privatizēts
atsevišķi saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 14.oktobra noteikumiem
Nr.206 „Par valsts un pašvaldību uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām
piederošo kapitāla daļu pārdošanu”;
2) nodalīt no VN virkni tai piederošo objektu, kas neatrodas VN
kompaktajā teritorijā, un privatizēt tos kā atsevišķus objektus;
3) nodalīt no VN un vairākus tai piederošos objektus, kas neatrodas VN
kompaktajā teritorijā, nodot pašvaldībai;
4) pārējo VN daļu privatizēt kopumā.
Minētais Valdes lēmums nozīmē, ka katrs VN ieguldījums un katrs
nodalītais VN objekts kļūst par patstāvīgu privatizējamo objektu un tam
Privatizācijas aģentūra izstrādā un noteiktā kārtībā apstiprina atsevišķus šā
konkrētā objekta privatizācijas noteikumus.
Tie nodalītie VN objekti, kuri šajā lēmumā ir paredzēti nodošanai
pašvaldībai, pašvaldībai tiek nodoti tikai ar attiecīgu Ministru kabineta
lēmumu.
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Grozījumi Privatizācijas aģentūras valdes 1996.gada 1.augusta lēmumā
Nr.122/1447 „Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
privatizācijas pamatnostādnēm” tika veikti ar šādiem Valdes lēmumiem:
1) 1996.gada 10.oktobra lēmumu Nr.155/1845;
2) 1997.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.67/978;
3) 1997.gada 7.novembra lēmumu Nr.168/2052;
4) 1997.gada 17.decembra lēmumu Nr.197/2382.
Pamatnoteikumi
1997.gada 29.aprīlī Privatizācijas aģentūras valde ar lēmumu Nr.67/982
apstiprināja Valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta” un Akciju sabiedrības
„LASAM” valsts kapitāla daļu privatizācijas pamatnoteikumus, kuros izdarīja
grozījumus ar Privatizācijas aģentūras Valdes 1997.gada 18.septembra
lēmumu Nr.169/2237 (turpmāk – Pamatnoteikumi).
Izstrādājot Pamatnoteikumus un veicot VN un LASAM valsts kapitāla daļu
privatizāciju, Privatizācijas aģentūra izvirzīja vairākus būtiskus uzdevumus:
1) VN un LASAM valsts kapitāla daļu privatizācija jārealizē kā vienots
process;
2) VN un LASAM valsts kapitāla daļu privatizācijas rezultātā jāizveido
starptautiskajā naftas produktu tirgū konkurētspējīgs naftas koncerns;
3) privatizācijas procesam jābūt atklātam un nepārprotamam;
4) privatizācijas procesam jābūt nepārtrauktam un privatizācijai
neatgriezeniskai;
5) VN un LASAM valsts kapitāla daļu privatizācijai jāveicina vērtspapīru
otrreizējā (sekundārā) tirgus veidošanās – privatizācijas rezultātā VN jākļūst
par privātu publisku akciju sabiedrību un jānodrošina pircējiem pievilcīgu
akciju nokļūšana otrreizējā vērtspapīru tirgū;
6) jānodrošina iespēja sertifikātu īpašniekiem izmantot sertifikātus vērtīgu
akciju iegādei;
7) jāorganizē publiskā piedāvājuma atsevišķa kārta, kurā tiktu nodrošināta
iespēja katram iedzīvotājam, kas piedalās šajā publiskā piedāvājuma kārtā,
iegādāties Sabiedrības akcijas (tautas kārta);
8) jādod iespēja iegādāties VN akcijas par naudu.
Pamatnoteikumu 11.2.1.punkts paredz, ka VN un LASAM valsts kapitāla
daļu privatizācija notiek četros posmos. Privatizācijas process aptver visus
privatizācijas posmus. Privatizācija tiek uzskatīta par pabeigtu tikai pēc visu
četru posmu realizācijas
Pamatnoteikumu 11.2.2.punkts paredz, ka VN un LASAM valsts kapitāla
daļu privatizācijas pirmo, otro, trešo un ceturto posmu reglamentē attiecīgā
privatizācijas posma noteikumi, kurus izstrādā un apstiprina Privatizācijas
aģentūra, ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldību objektu privatizāciju" un
Pamatnoteikumu prasības.
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Pamatnoteikumu 11.2.3.punkts paredz, ka VN un LASAM valsts kapitāla
daļu privatizācijas pirmā, otrā, trešā un ceturtā posma noteikumi nevar būt
pretrunā ar Pamatnoteikumiem. Ja, izstrādājot pirmā, otrā, trešā un ceturtā
posma noteikumus, tajos nepieciešams iekļaut normas, kas neatbilstu
Pamatnoteikumiem, ir jāizdara attiecīgas izmaiņas Pamatnoteikumos.
Pamatnoteikumu 11.2.4.punkts paredz, ka Privatizācijas aģentūra var
pieņemt lēmumu neizstrādāt kādam posmam atsevišķus privatizācijas
noteikumus, ja šajā posmā paredzētās darbības var realizēt ar citu dokumentu
palīdzību.
Pamatnoteikumu 11.2.5.punkts paredz, ka Privatizācijas aģentūra var veikt
tikai atsevišķas attiecīgajā privatizācijas posmā paredzētās darbības,
izstrādājot privatizācijas noteikumus tikai šai darbībai.
Pirmā posma pamatnosacījumi
Pamatnoteikumu 11.3.1.punkts nosaka, ka pirmajā posmā tiek pielietota:
– privatizācijas metode – pārdošana;
– privatizācijas paņēmiens – kapitāla daļu pārdošana, kas pieder valstij
statūtsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls.
Pamatnoteikumu 11.3.2.punkts nosaka, ka LASAM valstij piederošo akciju
pārdošana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 18.oktobra
noteikumiem nr.206 „Par valsts un pašvaldību uzņēmumiem un
uzņēmējsabiedrībām piederošo kapitāla daļu pārdošanu”.
Pamatnoteikumu 11.3.4.punkts nosaka, ka vienas valstij piederošās akcijas
pārdošanas cena 1,02 lati.
Pamatnoteikumu 11.3.5.punkts nosaka, ka maksāšanas līdzekļi par vienu
akciju – 55 % lati un 45 % privatizācijas sertifikāti.
Pamatnoteikumu 11.3.6.punkts nosaka, ka samaksas termiņš:
1) latos maksājamai daļai – 5 gadi;
2) privatizācijas sertifikātos maksājamai daļai – 2 gadi.
Pamatnoteikumu 11.3.7.punkts nosaka, ka saskaņā ar LASAM statūtu
5.12.punktu, pirmpirkuma tiesības akciju pārdošanas gadījumā ir esošajiem
LASAM akcionāriem.
Pamatnoteikumu 11.3.8.punkts nosaka, ka, iesniedzot pieteikumu akciju
pirkšanai, jāsamaksā drošības nauda 10% apmērā no kopējās pērkamo akciju
vērtības kopsummas. Visa drošības naudas summa jāmaksā latos.
Kopējais drošības naudas apmērs par visām pārdodamajām akcijām ir
7.248.059 lati.
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Pamatnoteikumu 11.3.9.punkts nosaka, ka pēc drošības naudas samaksas
ar akciju pircēju tiek slēgts akciju pirkuma līgums.
Pamatnoteikumu 11.3.11.punkts nosaka, ka, ja akcionāri nenopērk visas
LASAM valsts kapitāla daļas, Privatizācijas aģentūras valde pieņem lēmumu
par nenopirkto kapitāla daļu realizāciju (pārdodot kapitāla daļas kopumā vai
atsevišķi) vai par privatizācijas otrā posma uzsākšanu.
Otrā posma pamatnosacījumi
Pamatnoteikumu 11.4.1.punkts nosaka, ka otrajā posmā tiek pielietota
reorganizācijas metode.
Šajā gadījumā statūtsabiedrība ar privāto kapitālu LASAM tiek pievienota
valsts statūtsabiedrībai VN.
Otrajā posmā netiek pārdotas valstij piederošās VN akcijas.
Pamatnoteikumu 11.4.2.punkts nosaka, ka ne vēlāk kā divu nedēļu laikā
pēc LASAM valstij piederošo akciju pirkuma līguma noslēgšanas tiek sasaukta
LASAM akcionāru pilnsapulce, kas lemj par LASAM apvienošanos ar VN un ar
apvienošanos saistītos jautājumus.
Pamatnoteikumu 11.4.3.punkts nosaka, ka ne vēlāk kā divu nedēļu laikā
pēc tam, kad lēmumu par pievienošanos ir pieņēmusi LASAM akcionāru
pilnsapulce, Privatizācijas aģentūra sasauc VN akcionāru pilnsapulci, kas
pieņem lēmumu par LASAM pievienošanu un citus ar šo pievienošanu saistītos
lēmumus.
Pamatnoteikumu 11.4.4.punkts nosaka, ka, VN pēc LASAM pievienošanas
kļūst par visu LASAM tiesību un saistību pārņēmēju, tai skaitā, tā kļūst par
LASAM sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” piederošo kapitāla
daļu īpašnieku.
LASAM pēc tās pievienošanas beidz pastāvēt kā juridiska persona un tiek
izslēgta no Uzņēmumu reģistra.
Pamatnoteikumu 11.4.5.punkts nosaka, ka VN pamatkapitāla palielināšana
notiek, izmantojot likumā „Par akciju sabiedrībām” paredzēto pamatkapitāla
palielināšanas veidu – papildus kapitāla piesaistīšanu.
Pamatkapitāla palielināšana jāveic, izlaižot papildus parastās balsstiesīgās
akcijas slēgtās emisijas veidā.
Pamatnoteikumu 11.4.6.punkts nosaka, ka otrajā posmā emitējamās
akcijas tiek piešķirtas LASAM akcionāriem, apmainot tās pret LASAM akcijām.
Pamatnoteikumu 11.4.7.punkts nosaka, ka LASAM pievienošanas VN
norise, kārtība un citi jautājumi, kas saistīti ar šo pievienošanos, tiks noteikti
pievienošanas līgumā, kuru puses pirms tā parakstīšanas saskaņos ar
Privatizācijas aģentūru.
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Pamatnoteikumu 11.4.9.punkts nosaka, ka VN konsolidēto bilanci un citus
dokumentus, kas nepieciešami un kas paredzēti VN un LASAM apvienošanai,
izstrādā VN un LASAM, saskaņojot tos ar Privatizācijas aģentūru.
Pamatnoteikumu 11.4.10.punkts nosaka, ka pēc privatizācijas otrā posma
VN apmaksātais pamatkapitāls būs 104.479.519 latu.
Pamatnoteikumu 11.4.14.punkts nosaka, ka akciju sadalījums pēc
privatizācijas otrā posma:
1) valstij piederēs akcijas 62,71% apmērā no pamatkapitāla vai
65.522.097 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām ar kopējo nominālvērtību
65.522.097 lati;
2) akcionāriem, kas iegādāsies LASAM valstij piederošās akcijas, piederēs
37% no pamatkapitāla vai 38.657.422 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām
ar kopējo nominālvērtību 38.657.422 lati;
3) valdes rezerves akcijas veidos ~ 0,29% no pamatkapitāla vai 300.000
parastās vārda akcijas bez balsstiesībām ar kopējo nominālvērtību 300.000
lati.
Pamatnoteikumu 11.4.15.punkts nosaka, ka pēc LASAM pievienošanas tiek
sasaukta VN akcionāru pilnsapulce, kuras darba kārtībā ir vismaz šādi
jautājumi:
1) par akciju sabiedrības statūtu apstiprināšanu;
2) par akciju sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju vēlēšanām;
3) par akciju sabiedrības slēgtās emisijas akciju pārveidošanu par
publiskās emisijas akcijām.
Pamatnoteikumu 11.4.18.punkts nosaka, ka pēc VN akcionāru pilnsapulces
lēmumu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā VN kļūst par privātu statūtsabiedrību
ar valsts kapitāla daļu.
Trešā posma pamatnosacījumi
Pamatnoteikumu 11.5.1.punkts nosaka, ka trešajā posmā tiek pielietota:
– privatizācijas metode – pārdošanas metode un vadības privatizācijas
metode;
– privatizācijas paņēmiens – kapitāla daļu pārdošana, kas pieder valstij
statūtsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls.
Pamatnoteikumu 11.5.2.punkts nosaka, ka pēc privatizācijas trešā posma
valsts īpašumā jāpaliek 30,71% no VENTSPILS NAFTAS akciju kopskaita vai
32.088.651 akcijām.
Pamatnoteikumu 11.5.3.punkts nosaka, ka trešajā posmā tiek pārdoti 32%
no VN akciju kopskaita vai 33.433.446 akcijas.
Pamatnoteikumu 11.5.4.punkts nosaka, ka VN akcijas šajā privatizācijas
posmā tiek pārdotas šādās kvotās:
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1) publiskajā piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem – 15,5% no
akciju kopskaita vai 16.194.325 akcijas;
2) publiskajā piedāvājumā par naudu – 5% no akciju kopskaita vai
5.223.976 akcijas;
3) akciju piedāvājums izplatīšanai starptautiskajā akciju tirgū par naudu –
7% no akciju kopskaita vai 7.313.566 akcijas;
4) akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” rehabilitācijas programmai par
privatizācijas sertifikātiem – 2% no akciju kopskaita vai 2.089.590 akcijas;
5) Sabiedrības darbiniekiem un pensionāriem par privatizācijas
sertifikātiem – 0,9% no akciju kopskaita vai 940.316 akcijas;
6) Sabiedrības vadībai par naudu vai par privatizācijas sertifikātiem (pēc
Sabiedrības vadības izvēles) – 0,75% no akciju kopskaita vai 783.596 akcijas;
7) publiskā piedāvājuma rezerve par privatizācijas sertifikātiem – 0,85%
no akciju kopskaita vai 888.076 akcijas.
Pamatnoteikumu 11.5.5.punkts nosaka, ka trešajā posmā pārdodamo
akciju kvotu pārdošanas secību nosaka Privatizācijas aģentūra.
Pamatnoteikumu 11.5.7.punkts nosaka, ka trešajā posmā pārdodamo
akciju minimālā pārdošanas cena ir 1,94 lati.
Pamatnoteikumu 12.nodaļa
organizācijas kārtību.

īpaši

noteica

publiskā

piedāvājuma

Pamatnoteikumu 12.1.1.punkts noteica, ka publiskais piedāvājums par
privatizācijas sertifikātiem tiek organizēts vairākās kārtās.
Pamatnoteikumu 12.1.3.punkts noteica, ka publiskā piedāvājuma pirmajā
kārtā pārdod 5.000.000 akcijas, bet citās kārtās pārdodamo akciju skaits tiks
noteikts ar atsevišķiem Privatizācijas aģentūras valdes lēmumiem.
Pamatnoteikumu 12.2.1.punkts noteica, ka publiskā piedāvājuma pirmajā
kārtā pārdodamo akciju pirkšanā var piedalīties visi privatizācijas sertifikātu
īpašnieki – gan fiziskās, gan juridiskās personas.
Pamatnoteikumu 12.2.2.punkts noteica, ka publiskā piedāvājuma pirmajā
kārtā akcijas tiek pārdotas izsolē.
Pamatnoteikumu 12.3.1.punkts noteica, ka publiskā piedāvājuma otrajā
kārtā pārdodamo akciju pirkšanā var piedalīties tikai fiziskās personas.
Nosacīti šo kārtu var nosaukt par „tautas kārtu”.
Pamatnoteikumu 12.3.2.punkts noteica, ka otrajā kārtā akcijas tiek
pārdotas par cenu, ko nosaka Privatizācijas aģentūra. Par orientieri vienas
akcijas cenas noteikšanai kalpo pirmās kārtas akciju pārdošanas tirgus cena.
Akciju pārdošanas cena iepriekš tiks publiski izsludināta.
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Pamatnoteikumu 12.3.3.punkts noteica, ka katra fiziskā persona, kas šajā
kārtā piedāvās pirkt akcijas par noteikto pārdošanas cenu, noteikti kļūs par
akciju īpašnieku.
Pamatnoteikumu 12.3.5.punkts noteica, ka vienai fiziskai personai otrajā
kārtā pārdodamo akciju skaits tiek ierobežots ar 100 akcijām.
Pamatnoteikumu 12.3.6.punkts noteica, ka, ja otrajā kārtā netiek pārdotas
visas pārdošanai piedāvātās akcijas, tās tiek pārdotas Privatizācijas aģentūras
noteiktajā kārtībā.
Ceturtā posma pamatnosacījumi
Pamatnoteikumu 11.6.1.punkts nosaka, ka ceturtajā posmā tiek pielietota:
– privatizācijas metode – pārdošana;
– privatizācijas paņēmiens – kapitāla daļu pārdošana, kas pieder valstij
statūtsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls.
Pamatnoteikumu 11.6.3.punkts nosaka, ka ceturtajā posmā tiek pārdotas
5% no VN akciju kopskaita vai 5 223 976 akcijas.
Pamatnoteikumu 11.6.4.punkts nosaka, ka ceturtajā privatizācijas posmā
akcijas tiek pārdotas LASAM akcionāriem, kas par tādiem kļuva pēc
privatizācijas pirmā posma, un kas kļuva par VN akcionāriem pēc privatizācijas
otrā posma, ja tie ir izpildījuši visas saistības, kas izriet no privatizācijas pirmā
posma. Šiem akcionāriem ir tiesības iesniegt pieteikumu par šajā posmā
pārdodamo akciju pirkumu Privatizācijas aģentūrai līdz 2003.gada 1.jūlijam.
Pamatnoteikumu 11.6.5.punkts nosaka, ka ceturtajā posmā akcijas tiek
pārdotas pēc akciju vidējās cenas Rīgas fondu biržā pēdējā mēnesī pirms šo
noteikumu 11.6.4.apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas dienas.
Pamatnoteikumu 11.6.6.punkts nosaka, ka maksāšanas līdzekļi par vienu
akciju ir 100% lati.
Pamatnoteikumu 11.6.7.punkts nosaka, ka samaksas termiņš par akcijām
ir 3 gadi ar tiesībām samaksu veikt pirms termiņa.
Pamatnoteikumu 11.6.8.punkts nosaka, ka, iesniedzot pieteikumu akciju
pirkšanai, jāsamaksā drošības nauda 10% apmērā no kopējo pērkamo akciju
vērtības kopsummas.
Pamatnoteikumu 11.6.9.punkts nosaka, ka pēc drošības naudas samaksas
ar akciju pircēju tiek slēgts akciju pirkuma līgums.
Pamatnoteikumu 11.6.11.punkts nosaka, ka, ja tiesības pirkt 5% akciju
kvotu tiek izmantotas pirms akciju kotēšanās Rīgas fondu biržā, tad akciju
cena būs 1,94 lati par vienu akciju.
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1.4.3. Pamatnoteikumu realizācija
1.4.3.1. Pirmais posms
Ar Privatizācijas aģentūras Valdes 1997.gada 13.maija lēmumu Nr.77/1141
apstiprināti „Valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta” un akciju sabiedrības
„LaSaM” valsts kapitāla daļu privatizācijas pirmā posma noteikumi”, kuros
izdarīti grozījumi ar Privatizācijas aģentūras Valdes 1997.gada 18.septembra
lēmumu Nr.169/2238 (turpmāk – Pirmā posma noteikumi), jo tika izdarīti
grozījumi Pamatnoteikumos.
Pirmā posma noteikumi pilnībā atbilda Pamatnoteikumu pirmā posma
pamatnosacījumiem.
Pirmā posma noteikumu 6.2.3.punkts paredzēja, ka kopējā valstij
piederošo akciju pārdošanas cena ir 72.480.588 lati.
Pirmā posma noteikumu 7.4.4.punkts paredzēja, ka pēc drošības naudas
saņemšanas Privatizācijas aģentūras valde apstiprina valstij piederošo akciju
pircēju un uzaicina viņu parakstīt akciju pirkuma līgumu.
LASAM privāto akciju īpašnieks Akciju sabiedrība „Latvijas naftas tranzīts”
(turpmāk – LNT) Pirmā posma noteikumos paredzētajā termiņā iesniedza
pieteikumu valstij piederošo akciju pirkšanai un samaksāja paredzēto drošības
naudu 7.248.059,40 latu apmērā.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 19.septembra lēmumu
Nr.170/2249 Akciju sabiedrība „Latvijas Naftas Tranzīts” tika apstiprināta par
LASAM valstij piederošo 71.059.400 akciju pircēju.
LASAM valstij piederošo akciju nomaksas pirkuma līgums tika noslēgts
1997.gada 19.septembrī (turpmāk – Nomaksas pirkuma līgums).
Saskaņā ar Nomaksas pirkuma līgumu LNT samaksā valstij par akcijām
72.480.588 latus, 39.864.323,40 latus maksājot latos un 32.616.264,60 latus
maksājot privatizācija sertifikātos (tas atbilst 1.164.867 privatizācijas
sertifikātiem). Tas bija lielākais privatizācijas procesā noslēgtais darījums.
Saskaņā ar Nomaksas pirkuma līgumu LNT papildus minētajiem
maksājumiem maksā arī par atlikto maksājumu 0,5% mēnesī no vēl
nesamaksātās latu un privatizācijas sertifikātu summas.
Nomaksas pirkuma līgums paredzēja arī soda naudu 0,1% apmērā no laikā
nesamaksātās maksājumu summas par katru nokavējuma dienu, ja LNT
nesamaksā pirkuma maksas maksājumu un maksu par atlikto maksājumu.
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Nomaksas pirkuma līgumam tika pievienots maksājumu grafiks, saskaņā ar
kuru LNT pēdējais maksājums jāveic līdz 2002.gada 31.oktobrim.
Pamatnoteikumu 1.2.punkta 5.apakšpunkts paredzēja, ka VN un LASAM
valsts kapitāla daļas privatizācijā tiks realizēts uzdevums, ka privatizācijai
jābūt neatgriezeniskai.
Tā kā LNT valstij piederošo akciju pirkšanai ir jāizlieto ievērojami līdzekļi,
tad pilnīgi loģiska bija viņu vēlme, lai tiktu realizēti Pamatnoteikumos definētie
privatizācijas pamatnosacījumi un tie netiktu mainīti laika gaitā. Šī viņu vēlme
sakrita Pamatnoteikumu 1.2.punktā definētajiem privatizācijas uzdevumiem
un Valdības izvirzīto uzdevumu, izveidot naftas koncernu. Iespēja, ka
apstiprinātie pamatnosacījumi varētu tikt mainīti, bija reāla, ņemot vērā
paredzamo privatizācijas procesa ilgumu (vismaz vairāk nekā pieci gadi) un
privatizācijas procesa politizēto raksturu un tā laika Latvijas ekonomiskās
attīstības vidi.
Ja apstiprinātie Pamatnoteikumi, atsevišķu posmu noteikumi tiktu
nepamatoti mainīti, tad varēja droši prognozēt, ka sāktos ilgstoši tiesu
procesi, kā rezultātā valstij varētu tikt nodarīti ievērojami zaudējumi un valsts
negūtu ievērojamus ieņēmumus no VN un LASAM privatizācijas.
Diemžēl, Privatizācijas likumā nebija instrumentu, ar kuru palīdzību šādu
ilgtermiņa drošību varētu garantēt. Tikai ar 1998.gada 2.aprīļa likuma
grozījumiem Privatizācijas likuma 12.pants tika papildināts ar sesto daļu, kas
noteica, ka Ministru kabinets valsts īpašuma objekta privatizācijas
nosacījumus var noteikt vai mainīt, kamēr nav apstiprināti konkrētā valsts
īpašuma objekta privatizācijas noteikumi.
Otrs veids, kā to var panākt, ir līgumiskais, t.i. paredzot attiecīgas normas
līgumos, kurus Privatizācijas aģentūra slēdz ar pircējiem.
Tādēļ, pēc LNT priekšlikuma Nomaksas pirkuma līgumā tika iekļauts
4.6.punkts, kas paredzēja, ka Privatizācijas aģentūra kā valstij piederošo
akciju pārdevējs bez LNT kā pircēja piekrišanas nevar izmainīt jau
apstiprinātos Pamatnoteikumos definētos privatizācijas trešā un ceturtā
privatizācijas posma pamatnosacījumus un Nomaksas pirkuma līgumā
paredzētos nosacījumus trešajā posmā pārdodamajai 7% akciju kvotai, kuru
piedāvās izplatīšanai starptautiskajā tirgū par naudu, kā arī vienlaicīgi ar
Nomaksas pirkuma līgumu 1997.gada 19.septembrī tika noslēgts akciju
sabiedrības „Ventspils nafta” Akcionāru līgums (turpmāk – Akcionāru līgums).
Akcionāru līgumu slēgšana starp valsti un privāto akcionāru gadījumā, kad
privātajam akcionāram netiek pārdota akciju sabiedrības kontrolpakete un
valsts turpina būt par attiecīgās sabiedrības akcionāru, ir plaši izplatīta
starptautiskajā praksē. Akcionāru līgumu valsts slēdz ar pircēju, kuru tā vēlas
redzēt par sabiedrības vadītāju, tā saucamo stratēģisko investoru, vai kuru tā
noteikti vēlas redzēt par sabiedrības akcionāru.
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Parasti šādu līgumu slēgšanu privatizācijas procesā prasa privātie
stratēģiskie investori visās postkomunisma valstīs, lai izvairītos no politiskiem
riskiem un nodrošinātu ieguldītos naudas līdzekļus.
Latvijā prasību slēgt akcionāru līgumus pirmie izvirzīja starptautiskās
institūcijas, kas virzīja privatizācijas procesu mūsu valstī. Pirmo akcionāru
līgumu Privatizācijas aģentūra pēc Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas
(turpmāk – ERAB) pieprasījuma 1996.gada noslēdza ar ERAB, privatizējot
Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Universāla banka”. Šā līguma kopiju
pievienoju savam paskaidrojumam.
Spilgts piemērs akcionāru līguma slēgšanai ir līgums, kuru noslēdza
Latvijas valsts Ministru kabineta personā. Tā 1994.gadā Latvijas valsts
noslēdza ar Dānijas Akciju sabiedrību „Tilts Communications” Jumta līgumu
par SIA „Lattelekom”. Valstij Lattelekom pieder 51% kapitāla daļu, bet Tilts
Communications pieder 49% kapitāla daļu. Jumta līgums un tā pielikumi ir
tipisks akcionāru līguma paraugs. Saskaņā ar Jumta līgumam pievienoto
Vadības līgumu valsts vispār ir atteikusies ietekmēt Lattelekom vadību. Ja
šāda līguma nebūtu, Dānijas sabiedrība savu kapitāli Lattelekom nebūtu
ieguldījusi.
Kā piemēru no starptautiskās prakses var minēt akcionāru līgumu, kas
noslēgts starp Krievijas kompāniju „Jukos” un Lietuvas valdību Akciju
sabiedrības „Mažeiķu nafta” privatizācijas gadījumā (skat. Dienas bizness,
2003.gada 12.jūnijs).
1997.gada 2.aprīlī Privatizācijas aģentūra valsts vārdā noslēdza akcionāru
līgumu ar Krievijas akciju sabiedrību „Gazprom”, Vācijas akciju sabiedrību
„PreussenElektra Aktiengesellschaft” un Vācijas akciju sabiedrību „Ruhrgas
Aktiengesellschaft”. Šajā brīdī valstij piederēja 67,43% akciju.
Brīdī, kad tika noslēgts Akcionāru līgums, LNT piederēja 37% akciju.
Akcionāru līgums tika grozīts 1998.gada 27.maijā
Akcionāru līgums (2.2.punkts) nosaka jautājumu loku, kuros puses
apņemas balsot vienādi sabiedrības akcionāru pilnsapulcē un nodrošināt, lai to
pārstāvji padomē balsotu vienādi. Jautājumu lokā iekļauti visi svarīgākie akciju
sabiedrības pārvaldes jautājumi atbilstoši likumam „Par akciju sabiedrībām”.
Līgums (1.5.punkts) paredz pušu pārrunas pirms katras akciju sabiedrības
„Ventspils nafta” akcionāru pilnsapulces, lai vienotos par abu pušu interešu
ievērošanu, kā arī vienotu balsojumu pilnsapulcē.
Tikai tad, ja puses nespēj vienoties par vienotu balsojumu, akciju
sabiedrībai „Latvijas naftas tranzīts” ir tiesības balsot pēc saviem ieskatiem,
bet Privatizācijas aģentūrai ir jāatturas no balsojuma.
Akcionāru līguma 1.6.punktā ir definēti gadījumi, kad puses var balsot pēc
saviem ieskatiem. Tas skar galvenos VN darbības jautājumus:
1) VN reorganizāciju;
2) VN pievienošanu citai sabiedrībai;
3) apvienošanu ar citu sabiedrību;
4) koncerna līguma slēgšanu;
5) par peļņas sadali, ja ir Ministru kabineta noteikumi vai rīkojumi, kas
nosaka maksu par valsts kapitāla izmantošanu.
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Akcionāru līgums darbojas līdz brīdim, kad tiek realizēti VN privatizācijas
četri posmi, tas ir, līdz brīdim, kad valsts daļa kļūst mazāka par 27% no VN
pamatkapitāla.
Tā kā valstij pēc realizētajiem privatizācijas posmiem bija mazāk par 50%
akciju, tad balsošanas rezultāti VN akcionāru pilnsapulcēs būtu tādi paši, kā
esot akcionāru līgumam.
1.4.3.2. Otrais posms
Saskaņā ar Pamatnoteikumiem privatizācijas otrajā posmā tika pielietota
reorganizācijas metode – LASAM tika pievienota VN.
Pamatnoteikumu otrā posma pamatnosacījumi paredzēja, ka LASAM
pievienošanas norise, kārtība un citi jautājumi, kas saistīti ar pievienošanos,
tiks noteikti pievienošanās līgumā, kuru slēdz VN un LASAM, iepriekš to
saskaņojot ar Privatizācijas aģentūru.
Lai nodrošinātu pievienošanās līguma kvalitatīvu un savlaicīgu izstrādi,
Privatizācijas aģentūras valde ar savu 1997.gada 22.maija lēmumu
Nr.85/1228 uzdeva VN, LASAM un LNT pārvaldes institūcijām līdz 1997.gada
28.maijam apstiprināt savus pārstāvjus darba grupai, kas izstrādās
pievienošanās līgumu.
Darba grupu Privatizācijas aģentūra apstiprināja ar valdes 1997.gada
3.jūnija lēmumu Nr.92/1341.
Darba grupu veidoja:
1) VN pārstāvji: V.Kokals, I.Skoks un R.Grīniņš;
2) LNT pārstāvji: V.Solomatins, V.Strauts un M.Vaivads;
3) LASAM pārstāvji: Dz.Kašs, O.Berķis un Z.Spāde;
4) Privatizācijas aģentūras pārstāvis V.Šadinovs;
5) VN valsts pilnvarnieks O.Kehris.
Par darba grupas vadītāju tika apstiprināts O.Kehris.
Sagatavojot LASAM pievienošanu VN, darba grupa, Privatizācijas
aģentūras, VN un LASAM pieaicinātie konsultanti pārbaudīja un izvērtēja gan
VN, gan LASAM, gan arī LRT tiesisko, saimniecisko un finansiālo stāvokli.
Šo procesu konsultēja starptautiskās auditorkompānijas Coopers&Lybrand
un Deloitte&Touche un viens no vadošajiem Latvijas advokātu birojiem
„Kļaviņš, Slaidiņš un Loze”.
Sagatavošanas periodā tika konstatētas vairākas nepilnības un
neatbilstības LASAM pamatkapitāla apmaksā, kā arī LRT dibināšanas
dokumentos, kas varētu radīt šķēršļus vai apgrūtināt LASAM pievienošanu VN.
Sagatavošanas procesā šīs nepilnības un neatbilstības tika novērstas.
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Ministru kabinets pieņēma rīkojumu, ar kuru noteica, ka LASAM ir LRT ne
tikai dalībnieks, bet arī dibinātājs.
Tika konstatēts, ka valsts nav pilnībā apmaksājusi savu pamatkapitāla
daļu, tādēļ Privatizācijas aģentūra ar savu 1997.gada 4.jūlija lēmumu
Nr.115/1602 uzdeva VN kā LASAM valsts kapitāla daļu turētājam pirms to
nodošanas privatizācijai iemaksāt 44.100 latus LASAM par nesamaksātajām
882 akcijām.
LASAM pamatkapitāls likumā „Par akciju sabiedrībām” noteiktajā kārtībā ar
LASAM akcionāru pilnsapulces 1997.gada 22.jūlija lēmumu tika palielināts no
23.815.000 latiem uz 73.473.400 latiem un valsts daļa palielināta no 89,86%
līdz 96,71%, attiecīgi samazinot LNT daļu.
Minētais LASAM pamatkapitāla palielinājums ar Uzņēmuma reģistra valsts
notāra 1997.gada 29.jūlija lēmumu noteiktā kārtībā tika reģistrēts Uzņēmumu
reģistrā, par ko Uzņēmumu reģistrs 1997.gada 31.jūlijā izsniedza reģistra
izziņu Nr.312236.
Tā rezultātā ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 18.septemra
lēmumu Nr.169/2237 tika izdarīti grozījumi Pamatnoteikumos, bet ar
Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 18.septembra lēmumu Nr.169/2238
tika izdarīti grozījumi Pirmā posma noteikumos.
Pēc tam, kad konstatētās nepilnības un neatbilstības tika novērstas un to
konstatēja arī darba grupa, tika pieņemti turpmākie lēmumi.
VN akcionāri 1997.gada 10.septembra ārkārtas akcionāru pilnsapulce
apstiprināja VN pamatkapitāla palielināšanu, emitējot 74.479.519 akcijas, no
kurām valsts saņems 35.822.097 akcijas, bet LNT apmaiņā pret savām LASAM
akcijām saņems 38.657.422 akcijas, kas ir 37% no VN pamatkapitāla.
LASAM akcionāri 1997.gada 2.oktobrī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē
pieņēma lēmumu par pievienošanos VN, apstiprināja pievienošanās līgumu un
izsniedza pilnvarojumu pievienošanās līguma parakstīšanai.
VN akcionāri 1997.gada 2.oktobrī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņēma
lēmumu par LASAM pievienošanu VN, apstiprināja pievienošanās līgumu un
izsniedza pilnvarojumu pievienošanās līguma parakstīšanai.
LNT akcionāri 1997.gada 2.oktobrī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē
apstiprināja pievienošanās līgumu, izsniedza pilnvarojumu pievienošanās
līguma parakstīšanai, apstiprināja parakstīšanos uz 38.657.422 VN akcijām.
1997.gada 2.oktobrī VN un LASAM pārstāvji parakstīja Līgumu par
pievienošanos (turpmāk – Pievienošanās līgums).
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Privatizācijas aģentūras valde ar 1997.gada 3.oktobra lēmumu
Nr.182/2400 nolēma akceptēt parakstīto Pievienošanās līgumu un neizstrādāt
atsevišķus VN un LASAM valsts kapitāla daļu privatizācijas otrā posma
noteikumus sakarā ar to, ka otrā posma realizāciju reglamentē
Pamatnoteikumi un Pievienošanās līgums.
Reorganizācijas rezultātā LASAM kā juridiska persona tika likvidēta un
izslēgta no Uzņēmumu reģistra, bet VN kļuva par visu LASAM tiesību un
saistību pārņēmēju.
Privatizācijas aģentūra 1997.gada 7.oktobrī noslēdza ar LNT Nomaksas
pirkuma līguma pārjaunojuma līgumu (turpmāk – Pārjaunojuma līgums),
saskaņā ar kuru LNT turpinās veikt apmaksu par akcijām saskaņā ar
Nomaksas pirkuma līguma un tam pievienoto pirkuma maksas grafiku
nosacījumiem kā par saņemtām īpašumā VN akcijām.
LNT apmaiņā pret savām LASAM akcijām saņēma 38.657.422 VN akcijas,
piemērojot apmaiņas kursu 0,526156055.
Uz Pārjaunojuma līguma parakstīšanas dienu LNT jau ir samaksājis
pirkuma maksas daļu 7.248.059,40 latos un 32.616.276 latus privatizācijas
sertifikātos.
1997.gada 15.oktobrī notika VN akcionāru pilnsapulce, kurā tika pieņemti
VN statūti jaunā redakcijā. VN statūtu jaunā redakcija reģistrēta Uzņēmumu
reģistrā 1997.gada 15.oktobrī.
1.4.3. Trešais posms
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 3.oktobra lēmumu
Nr.182/2400 tika apstiprināti VN un LASAM valsts kapitāla daļu privatizācijas
trešā posma privatizācijas noteikumi, kas paredzēja akciju pārdošanu VN
darbiniekiem un pensionāriem un akciju pārdošanu publiskā piedāvājumā
pirmajā kārtā.
Trešā posma noteikumu 4.1.3.punktā noteikts, ka darbiniekiem un
pensionāriem pārdos 940.316 akcijas vai 0,9% no VN pamatkapitāla.
Trešā posma noteikumu 4.1.3.punktā noteikts, ka publiskā piedāvājuma
pirmajā kārtā pārdos 5.000.000 akciju vai 4,79% no VN pamatkapitāla.
Trešā posma noteikumu 4.1.3.punktā noteikts, ka publiskā piedāvājuma
pirmajā kārtas rezerve ir 888.076 akcijas vai 0,85% no VN pamatkapitāla.
Trešā posma noteikumu 4.5.3.punktā noteikts, ka, ja VN darbinieki un
pensionāri nav nopirkuši visas paredzētās akcijas, kā arī ja publiskajā
piedāvājumā nav nopirktas visas paredzētās akcijas, neizpirktās akcijas tiks
pārdotas Privatizācijas aģentūras noteiktajā kārtībā.
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Darbiniekiem un pensionāriem pārdodamās akcijas
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 6.novembra lēmumu
Nr.212/2719 tika izsludināta parakstīšanās uz VN darbiniekiem un
pensionāriem pārdodamajām akcijām no 1997.gada 19.novembra līdz
1997.gada 12.decembrim. Ar šo pašu lēmumu tika pilnvaroti VN darbinieki,
kuri organizēs VN darbinieku un pensionāru parakstīšanos uz akcijām.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 19.februāra lēmumu
Nr.40/334 tika nolemts izmantot 139.775 akcijas no publiskā piedāvājuma
rezerves, lai piešķirtu akcijas VN darbinieku un pensionāru kvotas ietvaros
parakstītās akcijas.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 19.februāra lēmumu
Nr.40/335 tika apstiprināti VN darbinieku un pensionāru parakstīšanās un
apmaksas rezultāti. Tika pārdotas 1.080.091 akcijas.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 5.marta lēmumu Nr.51/420,
1998.gada 27.augusta lēmumu Nr.180/1611 un 1998.gada 29.septembra
lēmumu Nr.201/1743 tika pārdotas vēl 4.418 akcijas VN darbiniekiem un
pensionāriem, kuri objektīvu iemeslu dēļ to nevarēja izdarīt parakstīšanās
laikā. Šim nolūkam tiek izmantotas publiskā piedāvājuma rezerves akcijas.
Publiskā piedāvājuma pirmā kārta
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 3.oktobra lēmumu
Nr.182/2401 tika izsludināta parakstīšanās uz VN publiskā piedāvājuma
akcijām pirmajā kārtā no 1997.gada 6.oktobra līdz 1997.gada 31.oktobrim.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 11.decembra lēmumu
Nr.243/3047 tika apstiprināta publiskā piedāvājuma pirmās kārtas vienas
akcijas pārdošanas (atlases) cenu 37,60 lati.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 18.decembra lēmumu
Nr.252/3160 tika apstiprināti publiskā piedāvājuma pirmās kārtas pārdošanas
rezultāti. Pirmajā kārtā tika pārdotas 4.998.970 akcijas. Tas nozīmē, ka
pirmajā kārtā netika pārdotas 1.030 akcijas.
Publiskā piedāvājuma otrā kārta („tautas kārta”)
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 25.novembra lēmumu
Nr.228/2870 tika apstiprināts nolikums „Par akciju pārdošanas kārtību
publiskajā piedāvājumā par iepriekš noteiktu atlases cenu par privatizācijas
sertifikātiem” un izsludināta parakstīšanās uz VN publiskā piedāvājuma otrajā
kārtā („tautas kārtā”) pārdodamajām akcijām no 1997.gada 15.decembra līdz
1998.gada 30.janvārim.

181

Šajā valdes lēmumā tika nofiksēti neoficiālie publiskā piedāvājuma pirmās
kārtas izsoles rezultāti. Šajā kārtā tika parakstītas 4.998.970 akcijas un vienas
akcijas pārdošanas cena bija 37,60 lati par vienu akciju privatizācijas
sertifikātos.
Publiskā piedāvājuma otrajā kārtā („tautas kārta”) pārdošanai tika
piedāvātas 6.000.000 akcijas vai 5,74% no VN pamatkapitāla. Vienas akcijas
pārdošanas cena (atlases cena) tika noteikta 35 lati.
Šajā valdes lēmumā tika noteikts, ka vienai fiziskai personai tiek pārdots
ne vairāk par 100 akcijām. Otrajā kārtā nepārdotas akcijas tiks pārdotas
publiskā piedāvājuma trešajā kārtā.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 24.marta lēmumu Nr.66/570
tika apstiprināti publiskā piedāvājuma otrās kārtas („tautas kārta”)
parakstīšanās un apmaksas rezultātus. Šajā kārtā tika parakstītas un
apmaksātas 732.744.akcijas. Tas nozīmē, ka no šai kārtai paredzētajām
akcijām netika pārdotas 5.267.256 akcijas.
Publiskā piedāvājuma trešā kārta
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 3.marta lēmumu Nr.50/404
tika nofiksēti neoficiālie publiskā piedāvājuma otrās kārtas („tautas kārta”)
pārdošanas rezultāti. Šajā kārtā tika parakstītas 732.744 akcijas.
Ar šo lēmumu tika noteikts, ka publiskā piedāvājuma trešajā kārtā tiks
pārdoti 5.000.000 akciju vai 4,79% no VN pamatkapitāla.
Publiskā piedāvājuma trešā kārta tika organizēta no 1998.gada 23.marta
līdz 1998.gada 9.aprīlim.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 26.marta lēmumu Nr.70/614
publiskā piedāvājuma trešā kārta tika pagarināta līdz 1998.gada 30.aprīlim.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 16.jūnija lēmumu
Nr.135/1219 tika apstiprināti publiskā piedāvājuma trešās kārtas rezultāti.
Trešajā kārtā tika pārdotas 4.997.647 akcijas un vienas akcijas izsoles
(atlases) cena bija 20,79 lati. Šajā kārtā palika nepārdotas 2.353 akcijas.
Publiskā piedāvājuma ceturtā kārta
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 11.jūnija lēmumu
Nr.132/1171 tika noteikts, ka publiskā piedāvājuma otrajā kārtā („tautas
kārta”) nepārdotās 5.266.765 akcijas tiek pārdotas publiskā piedāvājuma
ceturtajā kārtā.
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Publiskā piedāvājuma ceturtā kārta tika noteikta no 1998.gada 29.jūnija
līdz 1998.gada 31.jūlijam.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 15.septembra lēmumu
Nr.191/1683 tika apstiprināti publiskā piedāvājuma ceturtās kārtas rezultāti.
Ceturtajā kārtā tika pārdotas 5.264.930 akcijas par cenu 13,41 lats. Šajā
kārtā nepārdotas palika 1.835 akcijas.
Akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” rehabilitācijas programmas kvotas
akcijas
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 30.oktobra lēmumu
Nr.204/2644 tika apstiprināti Akciju sabiedrībai „Latvijas Krājbanka” iedalīto
speciālo akciju kvotu privatizācijas noteikumus, kuros tika iekļauta arī
Pamatnoteikumu trešā posma pamatnosacījumos paredzētā akciju kvota
2.089.590 akcijas (turpmāk – KB speciālā kvota) vai 2% apmērā no VN
pamatkapitāla.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 3.februāra lēmumu
Nr.27/238 tika nolemts pārdot KB speciālo kvotu kopā ar KB „slikto kredītu”
portfeli, kuru Privatizācijas aģentūra ar 1997.gada 30.oktobra līgumu
iegādājās no privatizējamās valsts akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” KB
rehabilitācijas programmas ietvaros. Kredītportfeli veidoja KB izsniegtie kredīti
4.410.156,19 latu apmērā.
Ar šo lēmumu tika apstiprināts Akciju sabiedrībai „Latvijas Krājbanka”
iedalītās speciālās akciju kvotas akciju sabiedrībā „Ventspils nafta” un
Privatizācijas aģentūras īpašumā esošā akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka”
kredītportfeļa (kopā saukti – pakete) pārdošanas nolikums (turpmāk –
Nolikums).
Nolikuma 1.3.punkts paredzēja, ka pakete tiek pārdota atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
Nolikuma 1.5.punkts paredzēja, ka maksāšanas līdzekļi par paketi ir tikai
lati.
Nolikuma 1.6.punkts paredzēja, ka samaksas termiņš ir 6 mēneši.
Nolikuma 3.1.1.punkts paredzēja, ka piesakoties uz izsoli ir jāiemaksā
drošības nauda 1.000.000 latu apmērā.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 3.februāra lēmumu
Nr.27/238 tika noteikta paketes pārdošanas cena 5.000.000 latu. Pretendentu
pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 1998.gada 25.februārim, bet izsoles
datums tika noteikts 1998.gada 28.februārī.
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Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 3.marta lēmumu Nr.50/395
tika apstiprināti paketes pārdošanas rezultāti. Akciju pakete tika pārdota par
5.100.000 latiem izsoles dalībniekam NCH Development Partners, L.P.
Paketes pirkuma līgums ar NCH Development Partners, L.P. tika noslēgts
1998.gada 3.martā.
VN vadībai paredzēto akciju pārdošana
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 18.augusta lēmumu
Nr.175/1556 tika nolemts uzsākt Pamatnoteikumos un trešā posma
noteikumos VN vadībai paredzēto akciju pārdošanu VN vadībai.
Ar šo valdes lēmumu apstiprināja nolikumu „Par vadības akciju pārdošanas
kārtību privatizējamās valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta” vadībai”.
Valdes lēmums paredzēja, ka VN vadībai tiek pārdotas 783.596 akcijas vai
0,75% no VN pamatkapitāla. Vienas akcijas pārdošanas cena ir 1,94 lati.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 17.septembra lēmumu
Nr.193/1695 tika apstiprināti VN vadībai paredzēto akciju parakstīšanās
rezultāti.
Ar šo lēmumu tika konstatēts, ka VN vadības locekļi ir parakstījušies uz
783.596 akcijām. Nepārdotu akciju nav.
Saskaņā ar šo lēmumu samaksas termiņš par šīm akcijām ir 1998.gada
30.decembris. Par maksāšanas līdzekļiem parakstītāji ir izvēlējušies
privatizācijas sertifikātus.
Publiskais piedāvājums par naudu
Saskaņā ar Pamatnoteikumiem un Trešā posma noteikumiem publiskajā
piedāvājumā par naudu jāpārdod 5.233.976 akcijas jeb 5% no VN
pamatkapitāla.
Privatizācijas aģentūras valde ar savu 2000.gada 7.aprīļa lēmumu
Nr.86/1022 nolēma pārdot speciālā izsolē Rīgas Fondu biržā (turpmāk – RFB)
5.233.976 LN akcijas, nosakot, ka izsole notiek 2000.gada 28.aprīlī un vienas
akcijas pārdošanas cena ir 1,94 lati.
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 2000.gada 2.maija lēmumu Nr.105/1311
tika apstiprināti speciālās izsoles rezultāti. Tika konstatēts, ka izsolē ir pārdota
tikai 1 akcija.
Trešā posma realizācijas kopsavilkums
Pašlaik ir veiktas šādas trešajā posmā paredzētās darbības :
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1) VN darbiniekiem un pensionāriem pārdotas 1.813.418 akcijas;
2) publiskajā piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem četrās kārtās
kopā pārdotas 15 994 869 akcijas;
3) pārdota akciju sabiedrībai „Latvijas Krājbanka” rehabilitācijas
programmai paredzētās 2.089.590 akcijas;
4) VN vadībai pārdotas 783 596 akcijas;
5) publiskajā piedāvājumā par naudu pārdota 1 akcija.
No trešā posma nav realizēta akciju pārdošana Rīgas fondu biržā par
naudu 5% apmērā un 7% akciju pārdošana starptautiskajā piedāvājumā.
1.4.4. Ceturtais posms
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1997.gada 4.decembra lēmumu
Nr.235/2923 tika apstiprināti ceturtā posma privatizācijas noteikumi, kas
atbilda Pamatnoteikumos definētajiem ceturtā posma pamatnosacījumiem.
Ceturtā posma noteikumu 3.1.1.punkts noteica, ka pārdošanas priekšmets
ir akciju pakete, kas tālāk tika saukta par nedalāmo akciju paketi.
Ceturtā posma noteikumu 3.1.1.punkts noteica, ka nedalāmā akciju pakete
nevar tikt pārdota pa daļām.
Ceturtā posma noteikumu 5.4.2.punkts noteica, kaPrivatizācijas aģentūra 2
nedēļu laikā pēc drošības naudas samaksas uzaicina LNT slēgt nedalāmās
akciju paketes pirkuma līgumu.
Ceturtā posma noteikumu 6.2.2.punkts nosaka, ka LNT papildus
maksājumiem par nedalāmo akciju paketi maksā arī par atlikto maksājumu
0,5% mēnesī no vēl nesamaksātās summas.
Ceturtā posma noteikumu 6.3.punkts nosaka, ka arī soda naudu 0,1%
apmērā no laikā nesamaksātās maksājumu summas par katru nokavējuma
dienu, ja LNT nesamaksā pirkuma maksas maksājumu un maksu par atlikto
maksājumu.
Ceturtā posma noteikumos noteiktajā laikā un kārtībā apliecinājumu par
valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta” un akciju sabiedrības „LaSaM” valsts
kapitāla daļu privatizācijas ceturtā posma – nedalāmās akciju paketes
privatizāciju iesniedza LNT, vienlaikus iemaksājot drošības naudu 454.485,91
latu.
Ar Privatizācijas aģentūras Valdes 2003.gada 26.maija lēmumu 109/978
apstiprināti valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta” un akciju sabiedrības
„LaSaM” valsts kapitāla daļu privatizācijas ceturtā posma – nedalāmās akciju
paketes privatizācijas apliecinājumu iesniegšanas rezultāti, atzīstot akciju
sabiedrības „Latvijas naftas tranzīts” apliecinājumu par atbilstošu privatizācijas
noteikumiem.
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Saskaņā ar Ceturtā posma noteikumu 5.4.2.punktu 2003.gada 27.maijā
akciju sabiedrībai „Latvijas naftas tranzīts” nosūtīts uzaicinājumu slēgt
pirkuma līgumu.
Atbilstoši ceturtā posma privatizācijas noteikumu 5.4.5.punktam pirkuma
līgums ir jāparaksta 3 nedēļu laikā no uzaicinājuma slēgt pirkuma līgumu, t.i.
līdz 2003.gada 17.jūnijam.
2003.gada 17.jūnijā tika saņemta LNT vēstule ar lūgumu pagarināt valsts
akciju sabiedrības „Ventspils nafta” un akciju sabiedrības „LaSaM” valsts
kapitāla daļu privatizācijas ceturtā posma privatizācijas noteikumos paredzēto
termiņu pirkuma līguma noslēgšanai uz vienu mēnesi – līdz 2003.gada
17.jūlijam.
Privatizācijas aģentūras Valde 2003.gada 18.jūnijā izskatīja un akceptēja
lēmuma projektu „Par grozījumiem valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta"
un akciju sabiedrības „LaSaM” valsts kapitāla daļu privatizācijas ceturtā posma
noteikumos” un nosūtīja to Privatizācijas aģentūras Padomes locekļiem.
2003.gada 26.jūnijā tika saņemta LNT vēstule ar atkārtotu lūgumu
pagarināt līguma noslēgšanas termiņu un piekrišanu Privatizācijas aģentūras
valdes piedāvātajam grozījumu projektam minētajos Ceturtā posma
privatizācijas noteikumos.
Privatizācijas aģentūras Padome 2003.gada 27.jūnijā nolēma akceptēt
Privatizācijas aģentūras Valdes lēmuma projektu „Par grozījumiem valsts a/s
„Ventspils nafta” un a/s „LaSaM” valsts kapitāla daļu privatizācijas ceturtā
posma noteikumos”.
Ar Privatizācijas aģentūras Valdes 2003.gada 30.jūnija lēmumu Nr.
134/1155 tika izdarīti grozījumi Ceturtā posma privatizācijas noteikumos, kas
noteica, ka Privatizācijas aģentūras Valde var pagarināt/atjaunot pirkuma
līguma slēgšanas termiņu.
Ar Privatizācijas aģentūras Valdes 2003.gada 30.jūnija lēmumu Nr.
134/1155 tika atjaunots valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta” un akciju
sabiedrības „LaSaM” valsts kapitāla daļu privatizācijas ceturtā posma
privatizācijas noteikumu 5.4.5 punktā noteiktais termiņš, nosakot to līdz
2003.gada 17.jūlijam.
Privatizācijas aģentūras valdes ar savu 2003.gada 14.jūlija lēmumu
Nr.144/1226 nolēma noslēgt ar akciju sabiedrību „Latvijas naftas tranzīts”
Akciju sabiedrības "Ventspils nafta" nedalāmas akciju paketes nomaksas
pirkuma līgumu un Nedalāmās akciju paketes ķīlas līgumu.
Akciju sabiedrības "Ventspils nafta" nedalāmas akciju paketes nomaksas
pirkuma līgums un Nedalāmās akciju paketes ķīlas līgums tika parakstīts
2003.gada 16.jūlijā.
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1.4.5. Citi notikumi
Akciju publiskošana
Ar Privatizācijas aģentūras valdes 1998.gada 17.marta lēmumu Nr.60/517
tika nolemts laist publiskā apgrozībā 60.298.121 VN akciju no kopējā VN
akciju skaita, kas ir 104.479.519 akcijas.
Maksāšanas līdzekļu maiņa
1998.gada 10.februārī Privatizācijas aģentūra saņēma LNT 1998.gada
6.februāra vēstuli Nr.19/2–98, kurā LNT lūdz mainīt maksāšanas līdzekļus
atlikušai Pārjaunojuma līgumā minēto akciju daļai no latiem uz privatizācijas
sertifikātiem. Uz to brīdi nenomaksātā pirkuma daļa bija 28.811.024,60 lati.
Kopējā pirkuma maksa bija 72.480.588 lati.
Savu lūgumu LNT pamatoja ar Privatizācijas likuma 52.panta otro daļu,
kas nosaka, ka „Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība gadījumā, ja
privatizācijas subjekts ir samaksājis vairāk par pusi no privatizācijas
noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktās objekta pirkuma maksas vai ir
veicis visus privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzētos
ieguldījumus, vai pusotru reizi ir palielinājis uzņēmumā strādājošo skaitu
salīdzinājumā ar privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzēto
skaitu, ir tiesīga noteikt, ka atlikušajai pirkuma maksas daļai kā maksāšanas
līdzeklis tiek izmantoti privatizācijas sertifikāti vai ka privatizācijas noteikumos
(privatizācijas projektā) noteiktais samaksas termiņš tiek pagarināts (ja tam
savu piekrišanu devis privatizācijas subjekts)”.
Šo jautājumu Privatizācijas aģentūras padome izskatīja vairākās sēdēs un
savā 1998.gada 17.aprīļa sēdē (prot.Nr.7) padome neatbalstīja minēto
maksāšanas līdzekļu maiņu.
Privatizācijas aģentūras valde ar savu 1998.gada 21.aprīļa lēmumu
Nr.92/787 nolēma nemainīt Pamatnoteikumos, Nomaksas pirkuma līgumā un
Pārjaunojuma līgumā noteikto maksāšanas līdzekļu attiecību.
1.5. VN un LASAM privatizācijas kopsavilkums
Pašlaik ir pilnībā ir realizēts VN un LASAM privatizācijas pirmais un otrais
posms.
Trešais posms ir realizēts daļēji.
Turpinās Ceturtā posma realizācija.
Šobrīd valstij pieder 38,62% VN akciju.
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Ar privatizācijas noteikumiem nav reglamentēti 25,71% VN akciju.
Līdz šim no VN un LASAM privatizācijas (neskaitot no VN atdalītos
objektos) ir iegūti 473.274.126 lati, t.sk. 48.904.270,79 lati naudā un
424.369.856,12 lati privatizācijas sertifikātos vai „atprečoti” 15.156.066
privatizācijas sertifikāti.
No manis iepriekšminētā var izdarīt šādus secinājumus:
1) Paveiktais VN un LASAM privatizācijas procesā liecina, ka definētā valsts
politika ir sasniegta. Juridiski un ekonomiski ir izveidots naftas koncerns. Ir
izveidots vienots naftas un naftas produktu transportēšanas koridors;
2) Ir gūti ievērojami naudas līdzekļi no VN un LASAM privatizācijas, kā arī
šajā privatizācijā ir izmantots ievērojams daudzums privatizācijas sertifikātu;
3) Veicot VN un LASAM privatizācijas procesu ir ievērota visa valsts
īpašuma objektu privatizācijai paredzētā reglamentācija;
4) Neviena no privatizācijas procesu uzraugošajām institūcijām nav
norādījusi, ka kāds Privatizācijas aģentūras pieņemtais lēmums VN un LASAM
privatizācijas procesā neatbilst likumu prasībām. Neviena no šīm institūcijām
nav prasījusi atcelt pieņemtos lēmumus. Arī trešās personas nav cēlušas
prasības pret VN un LASAM privatizāciju un tajā veiktajām darbībām.
Materiāls sagatavots 2003. gada 1. augustā.”
5. Trubas privatizācija no juridiskā viedokļa – II
2003. gadā lielu ievērību izraisa ziņas par anonīmiem juristiem,
kuri toreizējam Ministru prezidenta biedram Aināram Šleseram
iesnieguši atzinumu par iespējamām nelikumībām Ventspils naftas
privatizācijā. Nu pirmoreiz jums ir iespēja iepazīties ar
būtiskākajiem atzinumiem no šī dokumentu kopuma, kurš tolaik
politisku iemeslu dēļ tālāku virzību tā arī neguva. Brīdinām –
lasīšana nebūs nekāda vieglā.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” un AS „LaSam”
dibināšanas, darbības un privatizācijas juridiskā analīze.
Tālāk sekojošie secinājumi un apgalvojumi balstīti uz mūsu rīcībā
esošajiem dokumentiem, kuri atrodas LR Uzņēmumu reģistrā, Privatizācijas
aģentūrā, valdības institūcijās un augšminēto sabiedrību arhīvos. Šie
dokumenti analizēti un secinājumi izteikti atbilstoši dokumentos fiksētajos
laika posmos spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem.
Lai izprastu apstākļus, kopsakarības, likumdošanu SIA „LatRosTrans”
dibināšanā, kā arī atsevišķu juridisku un fizisku personu nozīmi, lomu
(piedalīšanos) SIA „LatRosTrans” veidošanas procesos, vienlaicīgi kontekstā ir
jāanalizē akciju sabiedrības „LaSam” pamatkapitāla veidošana un šīs
sabiedrības un to dalībnieku, kā arī atsevišķu amatpersonu un citu fizisku
personu darbība, bezdarbība un/vai atrašanās kādā amatā.
I daļaSIA „LatRosTrans” dibināšana
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1993.gada 2.jūnijā Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas
valdība parakstīja savstarpēju Vienošanos par kopīgu darbību Latvijas
teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatāciju dibinot
kopuzņēmumu, kas darbotos saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
1993.gada 21.jūlijā Krievijas Federācijas valdība izveido komisiju
kopuzņēmumā ieguldāmo pamatlīdzekļu novērtēšanā. Izpildot starpvaldību
noslēgto Vienošanos, LR Ekonomikas ministrija 1993.gada 15.septembrī izdod
rīkojumu Nr.24 „Par dibināmā Latvijas – Krievijas kopuzņēmuma (SIA)
komisijas izveidošanu”.
LR Finansu ministrija Valsts īpašuma ministra E. Krastiņa personā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
Vienošanos, 1994.gada 08.martā izdod pilnvaru Valsts sekretāra vietniekam
Jānim Kosītim pabeigt sagatavot dokumentus par kopuzņēmuma – SIA
dibināšanu un parakstīt (noslēgt) tos.
1994.gada 9.martā LR Finansu ministrija (Valsts īpašuma Fonds) tās
pilnvarotā pārstāvja J.Kosīša personā paraksta līgumu ar KF VĪPVK par
Latvijas–Krievijas kopuzņēmuma SIA „LatRosTrans” dibināšanu, tajā
nosakot, ka sabiedrība tiks dibināta piedaloties no Latvijas puses pēc LR
Finansu ministrijas pilnvarojuma AS „LaSam”, un LR puse ieguldīs sabiedrības
pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu beztermiņa zemes lietošanas tiesības
Latvijas teritorijā, pa kuru iet naftas un naftas produktu vadi. Šī dibināšanas
līguma 1.2.punktā noteikts, ka AS „LaSam” piedalīsies SIA „LatRosTrans”
dibināšanā, pārstāvot LR Finansu ministriju uz tās pilnvarojuma pamata.
Šāds pilnvarojums lietas nav pieejams un atrodams. Ja tāda
pilnvarojuma nav, tad jāpieņem, ka šī dibināšanas līguma 1.2.punktam ir
pilnvarojuma raksturs.
Līguma 3.1.punktā norādīts, ka Dibinātājiem – tas ir LR Finansu ministrijai
un KF VĪPVK – pieder mantiskais ieguldījums Ls 107 502 100,00 apmērā, kur
LR Finansu ministrijas īpašumā ir daļa Ls 70 951 400,00 apmērā.
Līguma 3.1.punkta otrā daļā Latvijas puse – Līguma preambulā – AS
„LaSam” ir tikai LR Finansu ministrijas pilnvarota persona, tātad Latvijas
puse ir LR Finansu ministrija, kā norādīts Līguma 1.2.punktā.
1994.gada 12.aprīlī SIA „LatRosTrans” Dibinātāji paraksta Kapitāla daļu
sarakstu, klātesot LR Finansu ministrijas pilnvarotai personai – AS
„LaSam”. Šī Kapitāla daļu saraksta 1.2.punktā noteiktais, ka sabiedrības
Dalībnieks ir AS „LaSam”, juridiski ir nekorekts, jo pilnvarnieku nosauc par
Sabiedrības dalībnieku, kaut gan no Latvijas puses Dibinātājs, vienlaikus arī
pirmais sabiedrības Dalībnieks ir LR Finansu ministrija, kura arī ir parakstījusi
šo Kapitāla daļu sarakstu. Šāda teksta neprecizitāte juridiskas sekas nerada.
Savukārt šī Kapitāla daļu saraksta 2.daļas „Pamatkapitāls” norāde, –
Latvijas puse saskaņā ar Dibināšanas līgumu ir LR Finansu ministrija, un šī
Kapitāla daļu saraksta 1.1.punkta norāde – AS „LaSam”, jāsaprot kā LR
Finansu ministrijas pilnvarota persona. Saskaņā ar likumu „Par
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” kapitāla daļu sarakstu paraksta
dibinātāji, šajā gadījumā konkrēti – LR Finansu ministrija.
1994.gada 12.aprīlī SIA „LatRosTrans” Dibinātāji paraksta Ziņojumu par
mantisko ieguldījumu. Finansu ministrija (Valsts īpašuma Fonds) sedza
ieguldījumu SIA „LatRosTrans” pamatkapitālā (statūtu fondā) ar mantisko
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ieguldījumu (pamatlīdzekļi, materiāli, mazvērtīgais inventārs, naudas
līdzekļi rēķinos, kapitālieguldījumi un zeme ar pastāvīgām lietošanas tiesībām
zem naftas produktu vada un naftas vada celtnēm) Ls 70 951 400,– vērtībā.
Pušu ieguldītā manta par SIA „LatRosTrans” īpašumu kļuva ar tās
ieguldījuma brīdi (ar ziņojuma par mantisko ieguldījumu parakstīšanas
brīdi). Ziņojumu par mantisko ieguldījumu Finansu ministrijas (Valsts īpašuma
Fonda) vārdā parakstīja tās pilnvarotais pārstāvis J.Kosītis. Sadaļā par SIA
„LatRosTrans” Dibinātāja – LR Finansu ministrijas ieguldījumu sabiedrībā un
atsaukšanos uz Valsts īpašumu valsts ministra 1994.gada 07.marta rīkojumu
Nr.67 ir nepamatota un nav juridiski vai kā citādi saistoša, jo LR Finansu
ministrija saskaņā ar dibināšanas dokumentiem iegulda valstij piederošu
mantu.
1994.gada 12.–13.aprīlī Maskavā notiek Latvijas–Krievijas kopuzņēmuma
SIA „LatRosTrans” dibināšanas sapulce. Dibinātāju sapulcē piedalās LR
Finansu ministrija kā Dibinātājs, tās pilnvarotās personas J.Kosīša personā un
J.Kosītis LR Finansu ministrijas vārdā arī paraksta kapitāla daļu sarakstu,
Dibināšanas sapulces protokolu un sabiedrības statūtus.
Dibināšanas sapulces protokola 5.punktā neprecīzi formulēta 66%
balsu piederība Latvijas pusei. Precīzi būtu: LR Finansu ministrijai, kuru uz
pilnvarojuma pārstāv a/s „LaSam”. Ņemot vērā, ka Dibināšanas protokolā AS
„LaSam” ir norādīts kā LR Finansu ministrijas pārstāvis (pilnvarnieks), tā nav
būtiska kļūda. Saprotams ir tas, ka LR Finansu ministrija ir gan Dibinātājs,
gan Dalībnieks un LR Finansu ministrijai ir 66 % balsu SIA „LatRosTrans”.
Saskaņā ar likuma „Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 8.panta otro
punktu par sabiedrības dibinātājiem uzskatāmas fiziskās un juridiskās
personas, kuras parakstījušas sabiedrības dibināšanas līgumu un statūtus, bet,
saskaņā ar šī paša likuma 8.panta trešo daļu par sabiedrības dalībniekiem
uzskatāmas fiziskās un juridiskās personas, kuras iegādājas sabiedrības
kapitāla daļas pēc sabiedrības nodibināšanas.
Ņemot vērā augšminēto, Finansu ministrijas Valsts īpašumu valsts
ministra 1994.gada 7.marta rīkojums Nr.67 nav juridiski saistošs augstākai
institūcijai – sabiedrības dibinātājam, LR Finansu ministrijai, pildot Latvijas
Valdības (Ministru kabineta) 1993.gada 2.jūnijā noslēgto Vienošanos.
Finansu ministrija kopuzņēmumā – SIA „LatRosTrans” ieguldīja mantisko
ieguldījumu Ls 70 951 400,– vērtībā, no kura zeme ar patstāvīgām lietošanas
tiesībām zem naftas produktu vada ar patstāvīgām lietošanas tiesībām Ls 49
658 458,– vērtībā un Daugavpils Valsts Naftas Transportēšanas uzņēmuma
(turpmāk tekstā apzīmēta kā – VNTU) manta, materiāli, mazvērtīgais
inventārs, tekošie rēķini un kapitālieguldījumi Ls 21 292 942,– vērtībā
saskaņā ar Latvijas un Krievijas Federācijas ekspertu komisijas sastādītu
1994.gada 20.janvāra inventarizācijas aktu.
Dibināšanas līgumu un statūtus no Latvijas puses parakstīja LR
Finansu ministrija tās pilnvarotās personas J.Kosīša personā. Tātad līdz
SIA „LatRosTrans” reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā LR Finansu ministrija
no Latvijas puses bija vienīgais Dibinātājs, bet AS „LaSam” vienīgi pilnvarotā
persona, kura piedalās SIA „LatRosTrans” dibināšanā.
1994.gada 14.aprīlī Latvijas – Krievijas kopuzņēmums SIA „LatRosTrans”
saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ir reģistrēts Latvijas Republikas
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Uzņēmumu reģistrā un uzsāk savu darbību. Ar reģistrācijas brīdi SIA
„LatRosTrans” kļūst par pilntiesīgu sabiedrībā ieguldītā (1994.gada 12.aprīļa
Ziņojums par mantisko ieguldījumu) mantiskā ieguldījuma īpašnieci.
Par AS „LaSam”
I. Akciju sabiedrība „LaSam” ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā
1993.gada 22.februārī.
II. AS „LaSam” pamatkapitāls ir USD 200 000,– (Ls 120 000,–).
III. AS „LaSam” pamatkapitāla apmaksātā daļa sastāda USD 111 500,–
(Ls 66 900,–).
AS „LaSam” pamatkapitāla neapmaksātā daļa sastāda USD 88 500,– (Ls
53 100,–).
AS „LaSam” dibināšanas pārbaudes akta 3.punktā apgalvotais par
pamatkapitāla pilnīgu apmaksu neatbilst faktiskajiem apstākļiem. To apliecina
arī revidenta slēdzienā norādītais.
AS „LaSam” akcionāri 1993.gada 25.oktobra akcionāru ārkārtas
kopsapulcē
(protokols Nr.2) nolemj ļaut Krievijas puses akcionāriem pārdot akcijas un
izstāties no AS „LaSam”. Latvijas puse tās pārstāvja E.Krastiņa personā
atsakās no pārdodamo akciju pirmpirkuma tiesībām un akcionāri sapulcē
nolemj,
ka
tās
iegādāsies
pārējie
LR
reģistrētie
akcionāri.
AS „LaSam” pamatkapitāls starp akcionāriem tiek sadalīts sekojoši:
Valsts – 41%;
Privātais kapitāls – 59 %
Atbilstoši statūtu grozījumi reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā 1994.gada
21.februārī un akcionāru akciju attiecība norādīta augšminētajā protokolā.
VII. AS „LaSam” valde 1994.gada 21.februārī apstiprina jaunā akciju
laidiena noteikumus, kuri paredz izlaist 1 576 696 parastās vārda akcijas ar
balsstiesībām 78 834 800,– Ls nominālvērtībā, no kurām 1 419 028 parastās
vārda akcijām ar balsstiesībām 70 951 400,– Ls vērtībā apmaksa jāveic ar
mantisko ieguldījumu parakstoties uz šīm akcijām. AS „LaSam” valde
apstiprina akciju sadalījumu uz 1994.gada 21.februāri
Valsts – 90 %;
Privātais kapitāls –10 %
LR Uzņēmumu reģistrā nav dokumentu, kas apstiprina pamatojumu
šādam akciju sadalījumam starp akcionāriem.
VIII. 1994.gada 8.martā AS „LaSam” akcionāru ārkārtas kopsapulce
(protokols Nr.4) nolemj apstiprināt valdes apstiprinātos Akciju jaunā
laidiena noteikumus, atsaucoties uz 1993.gada 2.jūnija Vienošanos starp
valdībām un 1994.gada 25.februāra parakstīto protokolu starp LR
Ekonomikas ministru un KF Kurināmā un enerģētikas ministru. AS „LaSam”
akcionāru apgalvotais par pamatkapitāla palielināšanu atbilstoši Vienošanās
un protokola tekstam neatbilst faktiskajiem apstākļiem, jo Vienošanās
un 1994.gada 25.februāra protokols paredzēja ieguldīt mantisko ieguldījumu
kopuzņēmumumā – SIA „LatRosTrans”, nevis citā struktūrā – AS „LaSam”.
Apstiprina akciju sadalījumu starp akcionāriem uz 1994.gada 8.martu. Taču
šajā protokolā parādās neatbilstība akciju sadalījumam starp akcionāriem, kas
fiksēts Protokolā Nr.2.
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Akcionāri apstiprina, ka iepriekšējais akciju laidiens ir pilnība apmaksāts,
kas neatbilst LR Uzņēmumu reģistra lietā esošajiem dokumentiem. Ne LR
Uzņēmumu reģistra lietā, ne Privatizācijas aģentūrā nav dokumentu, ne
pirkuma līguma, ne ierakstu AS „LaSam” akcionāru reģistra žurnālā, par to, uz
kā pamata valsts ieguvusi savā īpašumā akcijas, no kuru pirkuma tā bija
atteikusies. Palielinot pamatkapitālu tiek norādīts, ka Valsts īpašuma fonds
palielinot Valsts īpašuma daļu, iegulda AS „LaSam” kā mantisko ieguldījumu
naftas vadu kopā ar iekārtām un infrastruktūru 70 951 400,– Ls vērtībā,
atsaucoties uz Latvijas –Krievijas pušu sastādīto inventarizācijas aktu (kurš
sastādīts SIA „LatRosTrans” dibinātāju ieguldījumu novērtēšanai). Par
ekspertu akcionāri nozīmē LR Finansu ministrijas Valsts uzņēmuma
„Interaudits” revidenti Laimu Štālu, kuras kandidatūra nav apstiprināta LR
Uzņēmumu reģistrā.
LR Uzņēmumu reģistrā AS „LaSam” lietā Latvijas – Krievijas pušu
sastādīta inventarizācijas akta nav, ar šo protokolu apstiprinātā eksperta
slēdziena par ieguldāmās mantas vērtību nav.
IX. AS „LaSam” valdes priekšsēdētājs H.Bute 1994.gada 28.martā
paraksta
pieteikumu adresētu LR Uzņēmumu reģistram ar lūgumu reģistrēt AS „LaSam”
pieņemtos grozījumus.
Pieteikuma pielikumā pievienots arī LR Finansu ministrijas Valsts īpašuma
valsts ministra E.Krastiņa parakstītais 1994.gada 7.marta Rīkojums Nr.67,
(turpmāk tekstā saukts kā –Rīkojums Nr.67), kas savukārt nav izpildīts.
LR Uzņēmumu reģistrā nav fiksēts šo dokumentu iesniegšanas laiks.
Nav pieņemts lēmums par akciju laidiena un statūtu grozījumu reģistrēšanu,
kā tas paredzēts likuma „Par uzņēmumu reģistru” 4.pantā. Akciju
sabiedrības akcionāriem, saskaņā ar likuma „Par akciju sabiedrībām”
45.pantu, tikai pēc lēmuma reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistrā ir tiesības
parakstīties uz jaunā laidiena akcijām.
LR Finansu ministrija Valsts īpašuma valsts ministra personā 1994.gada
7.martā izdod Rīkojumu Nr.67, atsaucoties uz Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valdību 1993.gada 2.jūnija Vienošanos par naftas vada
un naftas produktu vada ekspluatāciju un 1994.gada 25.februāra protokolu
starp LR Ekonomikas ministru O.Kehri un KF Kurināmā un enerģētikas
ministru J.Šafraņiku.
Attiecībā uz 1994.gada 25.februāra LR Ekonomikas ministra un KF
Kurināmā un enerģētikas ministra parakstīto protokolu var piezīmēt, ka šis
protokols nosaka to, ka AS „LaSam” pārstāvēs LR Finansu ministriju
jaundibināmajā SIA. Pārstāvniecība, uzdevums Civillikuma izpratnē ir
saprotama kā pilnvarojums. Tāpēc šis protokols var būt saistošs tikai
jautājumā par LR Finansu ministrijas pārstāvēšanu jaundibināmajā SIA, bet
ne būt par likumīgu pamatu AS „LaSam” kļūšanai par dibinātāju vai dalībnieku
jaundibināmajā sabiedrībā.
AS „LaSam” nav ieguldīta manta, kas norādīta Rīkojuma Nr.67. Tas
pamatojas arī uz to, ka AS „LaSam” nav reģistrējusi pamatkapitāla
paaugstinājumu līdz 1994.gada 14.aprīlim (neapstrīdamāk teikt, ka nav veikts
ieguldījums, jo nav paziņojuma par to, ka parakstītais pamatkapitāls
apmaksāts (LR likuma „Par akciju sabiedrībām” 30.panta otrais punkts) un
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pamatkapitāla apmaksa nav fiksēta arī sabiedrības dokumentā – sabiedrības
akcionāru reģistra žurnāla (LR likuma „Par akciju sabiedrībām” 20.panta
devītais punkts), ka ari nav LR Uzņēmumu reģistra apstiprināta eksperta
slēdziena par sabiedrībā ieguldāmo mantisko ieguldījumu (LR likuma „Par
akciju sabiedrībām” 31.panta pirmais punkts), kā arī fakts, ka parakstīšanos
uz jaunā laidiena akcijām var atklāt tikai pēc tam, kad lēmums par šo
laidienu reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā (LR likuma „Par akciju
sabiedrībām” 45.panta trešais punkts). AS „LaSam” nav parakstījusi arī SIA
„LatRosTrans” dibināšanas dokumentus, saskaņā ar likuma „Par sabiedrībām
ar ierobežotu atbildību” 8.panta otro punktu. Saskaņā ar likumu „Par
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 1 .pantu sabiedrības darbības pamatus
nosaka atbilstoši likumdošanas un normatīvie akti, kā arī pašas sabiedrības
statūti. Normatīvie akti neparedz dibināšanas līguma grozīšanu un Šo
grozījumu reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistrā pēc sabiedrības tiesībspējas
iegūšanas (reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistrā, (sabiedrības dibināšana –
reģistrācijas brīdis uz reģistrācijas dokumentu pamata – ir vienreizējs,
neatkārtojams akts, kurā izmaiņas izdarīt nav iespējams). Ieguldījums AS
„LaSam” no LR puses nevar tikt apmaksāts ņemot vērā arī to, ka akciju
sabiedrība, saskaņā ar likuma „Par akciju sabiedrībām” 21.panta „Parakstītā
pamatkapitāla veidošana” otro daļu „ Parakstīto pamatkapitālu var veidot,
ieguldot tajā:
naudu;
ķermeniskas lietas;
intelektuālo īpašumu.”
Rīkojums Nr.67 ir dokuments, kas kalpo par vienu no nosacījumiem, lai
veiktu juridiska rakstura darbību kopumu, lai AS „LaSam” kļūtu par mantas
īpašnieci. Rīkojums Nr.67 pats par sevi īpašuma tiesības AS „LaSam” uz mantu
nerada un ir nepieciešama paša rīkojuma fiziska faktiska izpilde.
Izvērtējot LR Uzņēmumu reģistrā AS „LaSam” esošos dokumentus
redzams, ka Rīkojums Nr.67 līdz 1994.gada 14.aprīlim nav izpildīts tādā
apjomā, kā norādīts šī rīkojuma 1., 2., un 3.punktos. Valsts Finansu
ministrijas personā šo pašu īpašumu ir ieguldījusi SIA „LatRosTrans” un šī
manta jau ir pārgājusi SIA „LatRosTrans” īpašumā. Valsts īpašumā ir
tikai SIA „LatRosTrans” kapitāla daļas, kas apliecina, ka Valdība ir veikusi
ieguldījumu SIA „LatRosTrans” 70 951 400,– Ls apmērā.
Rīkojums Nr.67 nav izpildīts un šādus secinājumus var pamatoti pierādīt ar
sekojošo:
Daugavpils VNTU ar 1994.gada 6.aprīļa pieņemšanas – nodošanas
aktu nodod mantu 7 794 221,77 Ls vērtībā (apjomā), bet ne 70 951 400,–
Ls vērtībā (apjomā) kā norādīts Rīkojuma Nr.67 l.un 2.punktos;
Rīkojuma Nr.67 3.punktā ir norādīts, ka l.un 2.punktos norādītā manta
ir jāiegulda AS „LaSam” statūtu fondā (pamatkapitālā), kas savukārt līdz
SIA „LatRosTrans” dibināšanas brīdim LR Uzņēmumu reģistrā nav izdarīts;
Saskaņā ar likuma „Par akciju sabiedrībām” 21.panta otrā daļu
akciju sabiedrības pamatkapitālā nevar ieguldīt bezķermeniskas lietas.
Ņemot vērā visu augšminēto Rīkojumam Nr.67 nav juridiski saistoša
spēka attiecībā uz šī rīkojuma 1., 2., un 3.punktiem pēc 1994.gada 14.aprīļa,
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jo šī rīkojuma izdevējs – Finansu ministrija pati ir veikusi darbības, kas izslēdz
kā neiespējamu šī rīkojuma 1., 2., un 3.punktu izpildi.
Administratīvo aktu procesa noteikumu 70.punkts nosaka, ka
„Administratīvais akts paliek spēkā tik ilgi, kamēr tas tiek atcelts vai izpildīts,
vai kamēr to vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu
maiņu”.
Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar Rīkojumu Nr.67 AS „LaSam”
pamatkapitālā bija jāiegulda manta Ls 70 951 400,– apmērā un, tikai ieguldot
augšminēto mantu AS „LaSam” pamatkapitālā atbilstoši LR likumdošanas aktos
noteiktām normām un prasībām, AS „LaSam” juridiski ir tiesīga ieguldīt šo
mantu kā savu citā sabiedrībā (likuma „Par sabiedrībām ar ierobežotu
atbildību” 2.pants). Jebkuras citas darbības (rīkošanās) vai bezdarbība ar
augstākminēto, Rīkojumā Nr 67 norādīto, mantu ir jāvērtē atbilstoši
Civillikuma normām kreditoru – debitoru prasījumu tiesību apspektā.
Nav pierādījumu., ka AS „LaSam” īpašumā ir bijusi manta 70 951 400,–Ls
apmērā, ko 1994.gada 12.aprīlī ieguldīt SIA „Lat RosTrans”.
X.LR Uzņēmumu reģistrā 1995.gada 21.aprīlī ir saņemts un reģistrēts
pieteikums no AS „LaSam”, kurā ir norādīts, ka AS „LaSam” statūtu
pamatkapitāls (statūtu fonds) ir Ls 120 000,–.
Tas vēlreiz apliecina, ka 1994.gada 8.marta protokols, ar šo protokolu
apstiprinātie pamatkapitāla palielināšanas noteikumi un statūtu grozījumi LR
Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēti un ieguldījums AS „LaSam” pamatkapitālā
nav noticis.
XI.AS „LaSam” 1995.gada 6.oktobra akcionāru kopsapulcē (protokols
Nr.3/2–95) tiek pieņemts lēmums apstiprināt AS „LaSam” statūtu jauno
redakciju kopumā.
AS „LaSam” 1995.gada 5.decembra akcionāru kopsapulcē (protokols
Nr.4–95) tiek pieņemts lēmums apstiprināt AS „LaSam” grozījumus
statūtu jaunajā redakcijā.
LR Uzņēmumu reģistrā 1996.gada 2.janvārī ir saņemts AS „LaSam”
pieteikums reģistrēt grozījumus AS „LaSam” statūtos. 1996.gada
29.februārī LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti AS „LaSam” statūti jaunā
redakcijā.
Statūtu 4.3.punktā AS „LaSam” akcionāri ir noteikuši, ka „Sabiedrības
reģistrētais pamatkapitāls, kurš nepieciešams Sabiedrības darbības
programmas realizēšanai, sastāda LVL 79 000 000. Apmaksātais
pamatkapitāls ir LVL 21 535 000”. Dokumentāru pierādījumu šādam
pamatkapitāla apmaksas faktam LR Uzņēmumu reģistrā nav.
Saskaņā ar likumu „Par akciju sabiedrībām”, lai akciju sabiedrības
pamatkapitālā ieguldītu mantu un sabiedrība kļūtu par šīs mantas īpašnieci
bez blakus saistībām, ir nepieciešams veikt sekojošu juridiska un praktiska
rakstura darbību kopumu:
1)pilnībā apmaksāt iepriekšējo akciju laidienu /40.panta otrā daļa/;
2)akcionāru pilnsapulcei pieņemt lēmumu par pamatkapitāla
palielināšanu /38.panta pirmā daļa/;
3)akcionāru pilnsapulcei apstiprināt akciju laidiena noteikumus /42 .panta
pirmā daļa/;
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4)akciju sabiedrības valdei paziņot lēmumu par pamatkapitāla
palielināšanu LR Uzņēmumu reģistram /42.panta otrā daļa/;
5)pēc lēmuma reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistrā akciju sabiedrības
akcionāri parakstās uz jaunā laidiena akcijām /45.panta trešā daļa/;
ieguldāmajai mantai jāatbilst likuma prasībām /21 .panta otrā daļa/;
LR Uzņēmumu reģistrs ieceļ vai apstiprina ekspertu(us) akciju
sabiedrībā ieguldāmās mantas vērtības noteikšanai /31.panta pirmā daļa/;
8)LR Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz eksperta atzinums par akciju
sabiedrībā ieguldāmās mantas vērtību /40.panta ceturtā daļa/;
9)Parakstītā pamatkapitāla apmaksa jāfiksē akcionāru grāmatā /24.panta
pirmā daļa/;
10)Jāpaziņo LR Uzņēmumu reģistram par parakstītā pamatkapitāla
apmaksu /30.panta otrā daļa/.
Tikai izpildot šīs darbības likumā norādītajā secībā un apjomā, manta ir
ieguldīta akciju sabiedrības pamatkapitālā un AS kļūst par mantas pilntiesīgu
īpašnieci ar visām no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem.
XII.Ar LR Ministru kabineta 1996.gada 15.maija rīkojumu Nr.160 „Par
valsts kapitāla daļu pārdošanu” nodotas privatizācijai valsts kapitāla daļas
(akcijas) AS „LaSam”, pamatojoties uz Ministru kabineta 1994.gada
18.oktobra noteikumiem Nr.206 „Par valsts vai pašvaldību uzņēmumiem
piederošo kapitāla daļu pārdošanu” (izdoti pamatojoties uz likumu „Par valsts
un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”).
LR Uzņēmumu reģistrā ir pievienots AS „LaSam” lietai 1996.gada 29.
oktobra AS „LaSam” valdes priekšsēdētāja paziņojums, kurā ir norādīts,
ka AS „LaSam”, saskaņā ar likuma „Par akciju sabiedrībām” 20.pantu
Sabiedrības 2.1aidiena akcijas ir pilnīgi apmaksātas un 2.akciju laidiens
pabeigts.
LR Uzņēmumu reģistrā ir saņemts 1996.gada 29.oktobra AS „LaSam”
pieteikums reģistrēt grozījumus AS „LaSam” statūtos uz AS „LaSam”
1996.gada 24.maija akcionāru pilnsapulces (protokols Nr.2/96) pamata
1996.gada 4.novembrī LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti AS „LaSam” statūtu
grozījumi. Grozīts Statūtu 4.3.punkts, kurā AS „LaSam” akcionāri
noteikuši, ka „Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls, kurš nepieciešams
Sabiedrības darbības programmas realizēšanai, sastāda LVL 79 000 000.
Apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 23 815 000..”. Dokumentāru
pierādījumu šādam pamatkapitāla apmaksas faktam LR Uzņēmumu reģistrā
nav.
XV.1997.gada 27.marta AS „LaSam” akcionāru pilnsapulcē (protokols
Nr.2/97) akcionāri konstatēja, ka:
AS „LaSam” akcionāri 1994.gada 8.martā, lemjot par AS pamatkapitāla
palielināšanu, akceptēja, ka akcionārs – Valsts īpašuma fonds veiks 2.akciju
laidiena parakstīto akciju apmaksu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot AS
pamatkapitālā naftas vadu kopā ar infrastruktūru, un noteica, ka
ieguldāmās mantas vērtība nosakāma saskaņa ar Latvijas – Krievijas
ekspertu sastādīto inventarizācijas aktu (piezīme: AS „LaSam” akcionāriem
nav juridiska pamatojuma balstīties uz aktu, kurš sastādīts pavisam citam
mērķim).
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Pamatojoties uz augstākminēto un 1994.gada 6.aprīlī sastādīto un
parakstīto mantas nodošanas – pieņemšanas aktu starp Valsts Naftas
transportēšanas uzņēmumu un AS „LaSam”, kurā norādīts mantas sastāvs, ar
ko Valsts īpašuma fonds apmaksā AS „LaSam” 2.akciju laidiena
parakstītās akcijas, un šīs mantas vērtība;
Pēc pašu akcionāru apstiprinājuma atkārtoti atzīst, ka minētais mantas
nodošanas – pieņemšanas akts ir sastādīts kļūdaini, jo manta, ar ko Valsts
īpašuma fonds apmaksā 2.akciju laidiena parakstītās akcijas novērtēta
bilances vērtībā, nevis vērtībā, par kādu bija vienojušies AS „LaSam”
akcionāri (nav šādas akcionāru vienošanās teksta);
atkārtoti nolēma, ka akcionārs – Valsts īpašuma fonds akciju sabiedrības
2.akciju laidiena akcijas ir apmaksājis Ls 21 293 000 vērtībā. LR Uzņēmumu
reģistrā 1997.gada 30.aprīlī ir saņemts AS „LaSam” pieteikums un pievienots
lietai 1997.gada 27.marta akcionāru pilnsapulces protokols Nr.2/97.
AS „LaSam” akcionāri savstarpēji vienojoties nolemj 1994.gada 6.aprīļa
aktu atzīt par kļūdainu un šajā aktā norādīto mantas 7 794 221,77 Ls apjomā
vērtību patvarīgi, bez jebkāda likumīga pamatojuma, maina (novērtē) uz 21
292 942,– Ls apjomu. Nekādi dokumenti (pieņemšanas – nodošanas akti,
ziņojumi par ieguldījumu, ekspertu slēdzieni) neliecina par to, ka AS
„LaSam” būtu papildus saņēmusi no Daugavpils VNTU mantu Ls 13 498
720,– apjomā. Latvijas Republikas likumdošanas aktos nav paredzēts, ka
pašu akcionāru apgalvojums par kļūdaini sastādītu dokumentu varētu būt par
pamatu akciju sabiedrības pamatkapitāla pārvērtēšanai vai ar to saistītu
procesuālu darbību veikšanai. Zemi (tās lietošanas tiesības) VNTU nevarēja
nodot AS „LaSam”, jo nevar nodot to, kā nav (vai kas nepieder).
XVI.1997.gada 29.aprīlī Privatizācijas aģentūras valde ar lēmumu
Nr.67/982 apstiprina AS „LaSam” valsts kapitāla daļu privatizācijas
pamatnoteikumus.
XVII.1997.gada 3.jūnija AS „LaSam” akcionāru pilnsapulcē (protokols
bez Nr.) akcionāri apstiprināja, ka:
Nav apmaksāts viss AS „LaSam” pamatkapitāls, ko apstiprina iepriekšējo
gadu audita rezultāti;
Pēc auditoru aprēķiniem neapmaksātā pamatkapitāla daļa ir 26 061,– Ls
apmērā. Pēc zv.adv. Z.Spādes datiem, detalizēti analizējot pamatkapitāla
apmaksas dokumentālo pamatojumu, neapmaksātais pamatkapitāls ir 52
100,–Ls apmērā, no kuras privātie uzņēmēji nav seguši 8 000,–Ls bet pārējo
Valsts. Uzdot Z.Spādem un I.Ūdrei sagatavot vēstuli LR Finansu ministrijai
par Valsts naftas transportēšanas uzņēmuma ieguldījumu AS „LaSam”.
Apstiprināja statūtu grozījumus, kuros AS „LaSam” akcionāri noteikuši, ka
apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 23 815 000,–.
Dokumentāru pierādījumu šādam pamatkapitāla apmaksas faktam LR
Uzņēmumu reģistrā nav.
Statūtu grozījumi reģistrēti un protokols pievienots LR Uzņēmumu reģistrā
AS „LaSam” lietai 1997.gada 8.jūlijā.
XVm. 1997.gada 22.jūlija AS „LaSam” akcionāru pilnsapulcē (protokols
bez Nr.) akcionāri, pamatojoties uz Z.Spādes ziņojumu par
bezķermeniskas lietas būtību un tiesību normas interpretāciju, apstiprināja,
ka:
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AS „LaSam” akcionārs – valsts 2.akciju laidienu bija apmaksājusi pilnā
apmērā ar ķermeniskām lietām, tajā skaitā zemes lietošanas tiesībām un
akcionāri nolēma, ka Sabiedrība atzīstama par parādnieci apmaksātā, bet no
pamatkapitāla izslēgtās daļas 49 658 400 latu apmērā.
AS „LaSam” akcionāri nolēma palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par Ls
49 658 400,–, kā ieguldījumu pamatkapitālā ieskaitot sabiedrības parādu
valstij, kas pēc AS „LaSam” akcionāru uzskata, radies, sabiedrībai lietojot
valsts piešķirto mantu, apstiprināt akciju laidiena noteikumus un
statūtu grozījumus, kuros AS „LaSam” akcionāri noteikuši, ka
apmaksātais pamatkapitāls ir LVL 73 473 400,– Dokumentāru
pierādījumu šādam pamatkapitāla apmaksas faktam LR Uzņēmumu reģistrā
nav. Statūtu grozījumi reģistrēti, protokols un 1997.gada 23jūlija LR
Finansu ministrijas Valsts sekretāres V.Andrejevas parakstīta vēstule Nrl–3–
1/61, par AS „LaSam” otrā laidiena akciju emisijas valsts daļas apmaksu,
pievienota LR Uzņēmumu reģistra lietai 1997.gada 29.jūlijā.
Valsts sekretāres V.Andrejevas vēstule satur nepatiesus faktus: (trešās
rindkopas frāze „Gan starpvalstu izveidotās komisijas vienošanās, gan ...
paredzēja ieguldīt AS „LaSam” VNT uzņēmuma īpašumā esošās materiālās
vērtības, kas novērtētas saskaņā ar LatRosTrans dibinātāju vienošanos”).
Vēstules ceturtajā rindkopā: „Komisija ar pieņemšanas – nodošanas aktu
nodeva AS „LaSam” tikai VNT uzņēmuma materiālās vērtības, kas uz
nodošanas brīdi bija reģistrētas minētā uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē
pēc bilances atlikušās vērtības, kā arī neuzrādot summu Ls 49658400, kas
faktiski tika ieguldīta AS „LaSam „ statūtkapitālā kā zemes lietošanas
tiesības...”. VNT uzņēmuma bilances atlikusī vērtība pēc stāvokļa uz
1994.gada 6.aprīli fiksēta pieņemšanas – nodošanas aktā, tas ir Ls 7 794
443,54. Vēstules piektajā rindkopā „...Uzskatām, ka šāda komisijas nepilnīga
rīcība nevar būt par pamatu tam, ka tiek apšaubīts VNT uzņēmuma materiālo
vērtību, kas uz nodošanas datumu bija reģistrētas VNT grāmatvedības
uzskaitē pēc bilances atlikušās vērtības, un zemes lietošanas tiesību ... ,
nodošanas fakts AS „LaSam” statūtkapitālā kopējā summā Ls 70951400.”.
Iespējams, ka šī vēstule ir pamats LR Uzņēmumu reģistrā iereģistrētajam
lēmumam par AS „LaSam” pamatkapitāla apmaksu. No vēstules satura
(neiedziļinoties lietas būtībā) saprotams, ka valsts ir ieguldījusi AS „LaSam”
mantu Ls 70 951 400,–apjomā (saskaņā ar likumu „Par akciju sabiedrībām” un
likumu „Par Uzņēmumu reģistru” šāda vēstule nevar būt par pamatu
pamatkapitāla apmaksas apstiprinājumam).
Taču šajā vēstule paustajam apgalvojumam, ka Valsts naftas
transportēšanas uzņēmums nodevis AS „LaSam” uzņēmuma īpašumā esošās
materiālās vērtības un infrastruktūru (zemes lietošanas tiesības) Ls 70 951
400,– vērtībā nav nekāda tiesiska un dokumentāra pamata.
Ekspertu slēdziena par mantas vērtību nav. Nav arī cita dokumenta
(akta), kas apliecinātu to, ka Valsts Daugavpils naftas transportēšanas
uzņēmums kaut ko būtu papildus nodevis AS „LaSam”, izņemot kā 1994.gada
6.aprīļa pieņemšanas – nodošanas aktā norādīto.
Finansu ministrijas vēstule Nr. 1–3–1/61 balstīta uz AS „LaSam”
ziņojumā ietvertajiem apgalvojumiem, kas pēc savas būtības ir maldinoši un
nepatiesi.
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Pamatojoties uz Finansu ministrijas rīkojumu Nr.67, AS „LaSam” no
Daugavpils VNTU pieņem pamatlīdzekļus, apgrozāmos līdzekļus, kreditoru un
debitoru saistības Ls 7 794 221,77 Ls apmērā, kurus AS „LaSam” nepamatoti
uzdod kā ieguldījumu SIA „LatRosTrans”. Saskaņā ar likumu „Par Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistru” 7.pantu, „...Personas, kuras paraksta
reģistrācijas pieteikumu vai iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram,
likumos noteiktā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu
pareizību.”
1994.gada 6.aprīlī sastādītais īpašuma pieņemšanas – nodošanas akts
nerada īpašuma tiesības AS „LaSam” uz nekustamo īpašumu, bet apliecina
valstij piederoša īpašuma Ls 7 794 443,54 apmērā nodošanas faktu AS
„LaSam”. AS „LaSam” nodotais valsts īpašums Ls 7 794 443,54 apmērā
netiek atspoguļots sabiedrības pamatkapitālā un valsts saglabā tiesības to
jebkurā brīdī vienpersoniski pieprasīt no AS „LaSam”, jo saskaņā ar Rīkojumu
Nr.67 manta bija jāiegulda statūtu fondā.
Zemes lietošanas tiesības nav ķermeniska lieta, tāpēc to ieguldīšana
akciju sabiedrības pamatkapitālā ir pretrunā ar Latvijas Republikas likuma „Par
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 21.pantu. AS „LaSam” 1997.gada
22.jūlija akcionāru ārkārtas pilnsapulcē izteiktais zv. advokāta Z.Spādes
izteiktais viedoklis nav un nevar būt par pamatu, lai bezķermenisku lietu
noteiktu par ķermenisku lietu. Likuma normu paplašināti var tulkot tikai
likumdevējs, kompetenta valsts iestāde vai, atsevišķos gadījumos, tiesa.
XIX. 1997.gada 15.oktobrī LR Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par AS
„LaSam” reorganizāciju, pievienojot to AS „Ventspils Nafta”, reģ.Nr.
000300309, un izslēdz AS „LaSam” no LR uzņēmumu reģistra.
AS „LaSam” ir saņēmusi dividendes par Valstij piederošajam SIA
„LatRosTrans” kapitāla daļām, tas ir, par 1994.gadu Ls 1 555 786.32, par
1995.gadu Ls 660 000,00. Dividenžu saņemšanas fakts fiksēts arī SIA „Lat
RosTrans” 1996.gada pārskata auditora „Coopers & Lybrand” slēdzienā [(16)
punkts]. Šīs dividendes AS „LaSam” izmaksātas pretrunā ar LR likumu
„Par valsts kapitāla pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”. SIA „Lat RosTrans”
1996.gada pārskata auditora „Coopers & Lybrand” slēdzienā ir fiksēts, ka
„...Naudas līdzekļu ieguldījums no Latvijas puses Ls 3,063,244 vērtībā ...
nav dokumentāli apstiprināts un tādēļ, šī summa ir norakstīta izmaksās
1995.gadā.” [(16) punkts].
1996.gada 20.novembn LR Ministru kabinets izdod Rīkojumu Nr.469 „Par
Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas
kopuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dibinātāja
un dalībnieka statusu” (turpmāk tekstā saukts – Rīkojums Nr.469), kurā
nosaka, ka: „... saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un ņemot vērā, ka
minētā kopuzņēmuma dibinātājs no Krievijas puses ir akciju sabiedrība
„Transņefteprodukt”, noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LatRosTrans” dibinātājs un dalībnieks no Latvijas puses ir akciju sabiedrība
„LaSam”.”.
Valdība – Ministru kabinets izdodot Rīkojumu Nr.469, faktiski atzīst, ka AS
„LaSam” līdz tam nav bijis ne sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LatRosTrans” Dibinātājs, ne Dalībnieks.
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Ministru kabinets ar Rīkojumu Nr.469 atdod (nodod) privātai sabiedrībai
ar valsts kapitālu bez atlīdzības visas Latvijas Republikai piederošās kapitāla
daļas SIA „LatRosTrans” 70 951 400,– Ls vērtībā. Rīkojums Nr.469 ir
pretrunā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”,
„Par valsts un pašvaldību īpašuma pārdošanu” un ir atceļams no tā
pieņemšanas brīža, pamatojoties uz likumu „Par ministru kabineta iekārtu”
Ministru kabinetam, vai Satversmes tiesai.
Ņemot vērā augšminētos apstākļus, atceļams, ka AS „Ventspils Nafta” ir
SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu īpašnieks. Jāveic īpašuma statusa maiņa
un ir jāizpēta arī reorganizācijas anulēšanas iespējas. Valstij ir jāpārņem
vai jāpiedzen manta un nelikumīgi saņemtās dividendes par 1994., 1995.,
1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002. gadiem no AS „LaSam”
un AS „Ventspils Nafta” par SIA „LatRosTrans” kapitāla daļām.
Izvērtējot, uz kā pamata ir notikusi uzņēmumu apvienošana
(reorganizācija) un lēmumu pieņemšana par privatizāciju, nav pamata prasīt
AS „LaSam” valsts kapitāla daļas (akciju) privatizācijas atcelšanu – varbūt
valstij tā ir ekonomiski un politiski vajadzīga, jo juridiska rakstura problēmas
nepastāv kā tādas, ja ņem vērā, ka tiks atcelts Rīkojums Nr.469. Cita lieta ir
tā, kā tiek privatizētas AS „Ventspils Nafta” akcijas, jo AS „LaSam” un AS
„Ventspils Nafta” apvienošanā ir juridiska rakstura problēmas līgumā norādīto
summu neatbilstības dēļ (1), un tāpēc, ka AS „LaSam” nepieder SIA
„LatRosTrans” kapitāla daļas (nav līgumā atrunātā īpašuma sastāva) (2). Ir
zudis arī pamatojums, kādēļ tika izdarīta izvēle un uz kura tika pieņemts
lēmums par labu reorganizācijai, apvienojot AS „LaSam” un AS „Ventspils
Nafta”. Nav notikusi vienota transporta koridora izveidošana, bet
reorganizācijas rezultātā SIA „LNT”, kā AS „LaSam” vienīgais akcionārs ir
ieguvis īpašas privilēģijas izmantot pirmpirkuma tiesības valsts uzņēmumā –
AS „Ventspils Nafta”.

Latvijas Republikas Satversmes tiesai
Pieteikums
Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada 19. novembra
rīkojuma Nr. 587 „Par Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu
transportēšanas kopuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LatRosTrans” dalībnieka statusu” un Latvijas Republikas Ministru kabineta
1996. gada 20. novembra rīkojuma Nr. 469 „Par Latvijas un Krievijas naftas
un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „LatRosTrans” dibinātāja un dalībnieka statusu” neatbilstību likumam
„Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Latvijas Republikas
Satversmes 1. pantam un to atzīšanu par spēkā neesošu.
Pieteikuma faktisko apstākļu izklāsts
1993.gada 2.jūnijā Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas
valdība parakstīja savstarpēju Vienošanos par kopīgu darbību Latvijas
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teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatācijā dibinot
kopuzņēmumu, kas darbotos saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Pamatojoties uz iepriekš pieminēto 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas
valdības un Krievijas Federācijas valdības parakstītās savstarpējās Vienošanās
par kopīgu darbību Latvijas teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu
vada ekspluatācijā, 1994.gada 14.aprīlī tika nodibināts un reģistrēts LR
Uzņēmumu Reģistrā Latvijas – Krievijas kopuzņēmums SIA „LatRosTrans”,
turpmāk pieteikumā saukts SIA „LatRosTrans”.
Latvijas puse Finansu ministrijas personā savu kapitāla daļu vērtību SIA
„LatRosTrans” sedza, ieguldot Sabiedrībā valstij piederošu vai piekrītošu
īpašumu – naftas vadu kopā ar iekārtām un infrastruktūru (pamatlīdzekļus,
materiālus,
mazvērtīgo
inventāru,
naudas
līdzekļus
rēķinos,
kapitālieguldījumus un zemi ar pastāvīgām lietošanas tiesībām zem naftas
produktu vada un naftas vada celtnēm) 70 951 400,– Ls vērtībā (1994.gada
12.aprīļa ziņojums par mantisko ieguldījumu).
Ņemot vērā, ka SIA „LatRosTrans” dibināšana un pamatkapitāla apmaksa
ir notikusi saskaņā un atbilstoši likuma normām un starpvalstu vienošanām,
tad minētais ieguldījums – naftas vads kopā ar iekārtām un infrastruktūru 70
951 400,– Ls vērtībā ar 1994.gada 14.aprīli kļūst par SIA „LatRosTrans”
īpašumu un LR Finansu ministrija ieguldījuma apmērā kļūst par SIA
„LatRosTrans” kapitāla daļu īpašnieci, par ko liecina arī 2003.gada ___.aprīļa
izziņa Nr.________ no LR Uzņēmumu reģistra.
Ņemot vērā Latvijas un Krievijas kopuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „LatRosTrans” dibināšanas dokumentus, redzams, ka Latvijas
Republikas Finansu ministrija (Valsts īpašuma Fonds) no SIA „LatRosTrans”
dibināšanas 1994.gada 14.aprīļa līdz 1996.gada 20.novembrim bija SIA
„LatRosTrans” 66 % kapitāla daļu īpašnieks.
1996.gada 20.novembrī LR Ministru kabinets izdod Rīkojumu Nr.469 „Par
Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dibinātāja un dalībnieka
statusu” (turpmāk tekstā saukts – Rīkojums Nr.469), kurā nosaka, ka: „…
saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un ņemot vērā, ka minētā
kopuzņēmuma dibinātājs no Krievijas puses ir akciju sabiedrība
„Transņefteprodukt”, noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LatRosTrans” dibinātājs un dalībnieks no Latvijas puses ir akciju sabiedrība
„LaSam”.”
1997.gada 19.novembrī LR Ministru kabinets izdod Rīkojumu Nr.587 „Par
Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dalībnieka statusu”
(turpmāk tekstā saukts – Rīkojums Nr.587), kurā nosaka: „…, noteikt, ka
minētā kopuzņēmuma dibinātājs un dalībnieks no Latvijas puses ir
privatizējamā valsts akciju sabiedrība „Ventspils nafta”.”
1998.gada 14.janvārī LR Ministru kabinets izdod Rīkojumu Nr.16
„Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 19.novembra rīkojumā Nr.587 „Par
200

Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dalībnieka statusu”
(turpmāk tekstā saukts – Rīkojums Nr.16), ar kuru Rīkojuma Nr.587 1.punktu
izteica: „…, atzīt, ka minētā kopuzņēmuma dibinātāja un dalībnieks no Latvijas
puses tiesību un saistību pārņēmējs ir privatizējamā valsts akciju sabiedrība
„Ventspils nafta”.”
Rīkojums Nr.587 un Rīkojums Nr.469 un ir pretrunā ar Latvijas Republikas
likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, „Par valsts un
pašvaldību īpašuma pārdošanu” un ir atceļami no to pieņemšanas brīža.
Pieteikuma juridiskais pamatojums
1994. gada 20. martā Saeima pieņēma likumu „Par valsts un pašvaldību
īpašuma objektu privatizāciju”. Likuma preambulā noteikts, ka šis likums
nosaka valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas kārtību, ja tā nav
noteikta ar citiem likumiem, kā arī Privatizācijas aģentūras dibināšanas un
darbības principus.
Likuma I daļā „Likumā lietotie termini un jēdzieni” noteikts, ka
Privatizācija – vienveidīgu darbību kopums, kuru rezultātā mainās
privatizējamā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta īpašnieks. Privatizācijas
metodes minētas šā likuma 2.pantā.
Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts – uzņēmums, uzņēmējsabiedrība,
nekustamais īpašums, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, nekustamā
īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļas, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.
Privatizācijas subjekts – šā likuma izpratnē: noteikta fiziskā vai juridiskā
persona, kurai ir tiesības iegūt valsts vai pašvaldību īpašumu privatizācijas
procesā.
Privatizācijas metode – juridisku darbību kopums, kas jāveic, lai privatizētu
valsts vai pašvaldības īpašuma objektu.
Privatizācijas paņēmiens – veids, kādā tiek realizēta privatizācijas metode.
Valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumi – saskaņā ar šā likuma
23.pantu Privatizācijas aģentūras sagatavots un apstiprināts ziņu un
privatizācijas subjektam izvirzāmo nosacījumu kopums, kā arī valsts īpašuma
objekta privatizācijas pasākumu secība.
Kapitāla daļu pārdošana – privatizācijas paņēmiens, kas paredz valsts vai
pašvaldības uzņēmuma pārveidošanu statūtsabiedrībā, vienlaikus pārdodot šīs
statūtsabiedrības kapitāla daļas, vai arī valsts vai pašvaldības
statūtsabiedrības kapitāla daļu pārdošanu vai to kapitāla daļu pārdošanu, kas
pieder valstij vai pašvaldībai uzņēmējsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls.
Likuma 1.pants „Likuma darbības joma” noteica, ka
1. Šis likums piemērojams:
1) valsts īpašuma objektiem, izņemot:
tos valsts uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību, kura saskaņā ar likumu
„Par uzņēmējdarbību” atļauta tikai valsts uzņēmumiem;
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tos valsts īpašuma objektus, kas privatizējami saskaņā ar
piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju”, likumu „Par īpašuma
agroservisa uzņēmumos”, likumu „Par gaļas pārstrādes
privatizāciju” un likumu „Par maizes ražošanas valsts
privatizāciju”;.

likumu „Par
privatizāciju
uzņēmumu
uzņēmumu

Uz valstij piederošajām SIA „LatRosTrans” 66 % kapitāla daļām noteiktie
izņēmumi neattiecas.
ka

Likuma 2.panta „Privatizācijas mērķis un metodes” otrais punkts noteica,

„2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijā tiek izmantotas šādas
privatizācijas metodes:
1) valsts vai pašvaldības īpašuma objekta (arī kapitāla daļas) pārdošana
privatizācijas subjektiem. Šī privatizācijas metode turpmāk likumā tiks saukta
par pārdošanas metodi;
2) valsts vai pašvaldības īpašuma objekta ieguldīšana mantiskā
ieguldījuma veidā uzņēmējsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls. Šī
privatizācijas metode turpmāk likumā tiks saukta par ieguldīšanas metodi;
3) valsts vai pašvaldības statūtsabiedrības pamatkapitāla palielināšana,
piesaistot privāto kapitālu. Šī privatizācijas metode turpmāk likumā tiks saukta
par privātā kapitāla piesaistīšanas metodi.”
Uz valstij piederošajām SIA „LatRosTrans” 66 % kapitāla daļām var
atiecināt pārdošanas metodi.
Likuma 3.pants „Ar pārdošanas metodi veicamās valsts un pašvaldību
īpašuma objektu privatizācijas kārtība un paņēmieni” noteica, ka
1. Valsts un pašvaldību īpašuma objektus, kuru privatizācija tiek veikta ar
pārdošanas metodi, var privatizēt, pārdodot visu objektu kopumā, to sadalot
pa daļām vai nodalot no tā atsevišķas daļas un pārdodot tās atsevišķi, kā arī
pārdodot atsevišķi kustamo un nekustamo mantu.
2. Vienu īpašuma objektu var pārdot ar vienu vai vairākiem šajā pantā
paredzētajiem privatizācijas paņēmieniem.
3. Īpašuma objektu, kura privatizācija tiek veikta ar pārdošanas metodi,
var privatizēt ar šādiem privatizācijas paņēmieniem:
1) pārdodot izsolē;
2) pārdodot piedāvājumu konkursā;
3) pārdodot ar tūlītēju samaksu;
4) pārdodot uz nomaksu;
5) pārveidojot statūtsabiedrībā un vienlaikus pārdodot šīs sabiedrības
kapitāla daļas;
6) pārdodot valsts vai pašvaldības statūtsabiedrības kapitāla daļas;
7) pārdodot kapitāla daļas, kas pieder valstij vai pašvaldībai
statūtsabiedrībā, kurā ir privātais kapitāls;
8) likvidējot valsts vai pašvaldības uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību un
pārdodot atsevišķi šā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības kustamo un
nekustamo mantu.
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4. Kārtību, kādā īpašuma objekts pārveidojams statūtsabiedrībā, un šīs
statūtsabiedrības daļu pārdošanas kārtību nosaka likums „Par valsts un
pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”.
5. Valsts un pašvaldību statūtsabiedrību kapitāla daļu pārdošanas kārtību
nosaka likums „Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu
statūtsabiedrībās”.
6. Kārtību, kādā pārdodamas kapitāla daļas, kas pieder valstij vai
pašvaldībām statūtsabiedrībās, kurās ir privātais kapitāls, regulē šā likuma V
daļas noteikumi.
7. Tādas valsts īpašumā esošas nekustamās mantas privatizācijas
īpatnības, kura nav valsts uzņēmuma vai valsts statūtsabiedrības sastāvā,
nosaka šā likuma V daļas noteikumi.
8. Kopīpašumā esošas valsts vai pašvaldību mantas privatizācijas īpatnības
nosaka šā likuma V daļas noteikumi.
Likuma V daļas „Atsevišķu valsts un pašvaldību īpašuma objektu
privatizācijas īpatnības” 44.pants „Valsts un pašvaldību kapitāla daļu
privatizācija” noteica, ka
1. To valsts vai pašvaldību kapitāla daļu pārdošana, kuru turētāji ir valsts
vai pašvaldību uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības, notiek saskaņā ar likumu
par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un attiecīgās uzņēmējsabiedrības
statūtos noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta noteikumus.
2. Ja uzņēmējsabiedrībā līdztekus valsts vai pašvaldību uzņēmumiem vai
uzņēmējsabiedrībām, kuru kapitāla daļas tiek pārdotas, ir arī citi valsts vai
pašvaldību dalībnieki, viņiem nav pirmpirkuma tiesību uz pārdodamajām
kapitāla daļām.
3. Ja saskaņā ar likumu par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un attiecīgās
uzņēmējsabiedrības statūtiem kapitāla daļu realizāciju veic šīs sabiedrības
valde, tai nav tiesību pārdot valsts vai pašvaldību kapitāla daļas citādi kā vien
ar Privatizācijas aģentūras vai attiecīgās pašvaldības starpniecību.
4. Kārtību, kādā Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība veic valsts vai
pašvaldību uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām piederošo kapitāla daļu
pārdošanu, nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvladību īpašuma objektu privatizāciju”
12.pantu valstij piederošās SIA „LatRosTrans” kapitāla daļas (66 % no visām)
nav nodotas privatizācijai ar Ministru kabineta rīkojumu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvladību īpašuma objektu privatizāciju”
14.pantu nav uzsākta valstij piederošās SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu (66
% no visām) privatizācija.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvladību īpašuma objektu privatizāciju”
23.pantu valstij piederošo SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu (66 % no visām)
privatizācijas noteikumi nav izstrādāti.
Ministru kabinets ar Rīkojumu Nr.469 atdod (nodod) privātai sabiedrībai
bez atlīdzības visas Latvijas Republikai piederošās kapitāla daļas SIA
„LatRosTrans” (66 % no visām) 70 951 400,– Ls vērtībā.
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Ņemot vērā iepriekš pausto, nav saprotamas, nedz objektīvi
izskaidrojamas Ministru kabineta pieņemtie rīkojumi Nr. 469 un 587, ar kuriem
pretlikumīgi bez atlīdzības ir atdots valstij piederošs īpašums privātai
kompānijai.
Ministru kabinets izdodot rīkojumus ir pārkāpis Ministru kabineta iekārtas
likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka „Noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar
Satversmi un likumiem. Noteikumos jābūt norādei, uz kāda likuma pamata tie
ir izdoti.”.
„Ministru kabineta iekārtas likuma” 15.pantu, kas nosaka: „Valsts
institūcija savu konkrēto rīcību uz ārpusi, īpaši tad, kad tā izdod administratīvo
aktu, var pamatot vienīgi atsaucoties uz Satversmi, likumu vai noteikumiem,
nevis uz instrukciju vai ieteikumiem.”
„15.1 Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedri un ministri ir tiesīgi
izdot rīkojumus likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajos
gadījumos.
Līdz ar to šie Ministru kabineta noteikumi ir pretrunā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma 14.pantu, 15.pantu, kā arī ir pretrunā ar Satversmes 1.pantu.
Latvijas Republikas Satversmes 1.pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga,
demokrātiska republika, No tā izriet tādi vispārīgie tiesību principi kā tiesiskas
valsts princips, taisnīguma un tiesiskās paļāvības princips.
Demokrātiskā valstī likumdošanas vara pieder tautai un likumdevējam –
Saeimai. Izpildu varai – Ministru kabinetam – ir tiesības izdot noteikumus tikai
likumā noteiktos gadījumos, likuma ietvaros, un tie nedrīkst būt pretrunā ar
Satversmi un citiem likumiem. Tas izriet no likumības un varas dalīšanas
principiem, kas ir jebkuras tiesiskas valsts eksistences pamats.
[sk. Satversmes tiesas 1998. gada 10. jūnija spriedumu nr. 04–03 (98)].
Ņemot vērā augstākminēto, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.
gada 19. novembra rīkojumu Nr. 587 „ Par Latvijas un Krievijas naftas un
naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „LatRosTrans” dibinātāja un dalībnieka statusu” un Latvijas
Republikas Ministru kabineta 1996. gada 20. novembra rīkojums Nr. 469 „ Par
Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dalībnieka statusu” ir
pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem „Par valsts un pašvaldību īpašuma
objektu privatizāciju”, „Par ministru Kabineta iekārtu” un ir pretrunā ar
Latvijas Republikas Satversmes 1. pantu.
Pamatojoties uz LR Satversmes 85.pantu, LR Satversmes tiesas likuma
16.panta 1.punktu un 17.pantu,
lūdzam tiesu
atzīt Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada 19. novembra
rīkojumu Nr. 587 „Par Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu
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transportēšanas kopuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LatRosTrans” dalībnieka statusu” neatbilstošu Latvijas Republikas likuma „Par
valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.pantam un atzīt par
spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža;
atzīt Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996. gada 20. novembra
rīkojumu Nr. 469 „ Par Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu
transportēšanas kopuzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LatRosTrans” dibinātāja un dalībnieka statusu” neatbilstošu Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”
2.pantam un atzīt par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
Paskaidrojums
„Par LR Ministru kabineta 1997.gada 19.novembra Rīkojumu Nr. 587 un
1996.gada 20.novembra Rīkojumu Nr. 469”
Pēc PSRS sabrukuma Latvijas Republikas valstiskuma ekonomiskā pamata
nodrošināšanai uz Rūpniecības un enerģētikas ministrijas 1992.gada
12.oktobra pavēles Nr.358 pamata Latvijas Republikas jurisdikcijā tika
pārņemts Krievijas koncerna „Rosņefteprodukt” Latvijas teritorijā esošais
maģistrālais naftas produktu vads ar visu to apkalpojošo infrastruktūru.
Ievērojot tā laika vispārējo attiecību raksturu starp Latvijas Republiku un
Krievijas Federāciju, naftas produktu vada darbība 1992.gada 25.oktobrī tika
pārtraukta.
1993.gada 02.jūnijā tika noslēgta Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības vienošanās „Par kopīgu darbību Latvijas teritorijā esošā
naftas vada un naftas produktu vada ekspluatācijā (vienošanās teksts,
Pielikums Nr.1), ar kuru abu valstu valdības nolēma „uz Latvijas teritoriju
šķērsojošā Krievijas naftas produktu vada Samāra – Ventspils posma, Latvijas
naftas vada un uz tiem attiecināmo ražošanas un tehnoloģisko sakaru
sistēmas bāzes izveidot kopuzņēmumu (sabiedrību ar ierobežotu atbildību)
naftas un naftas produktu vada ekspluatācijai saskaņā ar spēkā esošajiem
Latvijas Republikas likumdošanas aktiem”. Kā noteikts šīs vienošanās 2.pantā,
izveidojamā kopuzņēmuma statūtkapitālu veidos Pušu mantiskie un citi
ieguldījumi – tātad valsts īpašums.
Minētais uzņēmums – Latvijas un Krievijas kopuzņēmums sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „LatRosTrans” (SIA „LatRosTrans”) tika nodibināta un
reģistrēta LR uzņēmumu reģistrā 1994.gada 14.aprīlī. Saskaņā ar SIA
„LatRosTrans” dibināšanas dokumentiem un LR uzņēmumu reģistra datiem
(SIA „LatRosTrans” 1994.gada 14.aprīļa statūti, Pielikums Nr.2A un izziņa no
LR Uzņēmumu reģistra Pielikumā Nr.2B) SIA „LatRosTrans” 66 % kapitāla
daļu īpašnieks bija Latvijas Republika Finansu ministrijas personā (SIA
„LatRosTrans” ziņojums par mantisko ieguldījumu, Pielikums Nr.2C).
SIA „LatRosTrans” 1994.gada dibināšanas sapulcē noteica, ka SIA
„LatRosTrans” dalībnieka no Latvijas puses – LR Finansu ministrijas uzdevumā
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(saskaņā ar SIA „LatRosTrans” Statūtu 1.5.punktu – pilnvarojumā) pārstāvis ir
1993.gada 22.februārī reģistrēta akciju sabiedrība „LaSam” (informācija par
AS „LaSam”, Pielikums Nr.1A),
Tātad AS „LaSam” veic visas dalībnieka funkcijas SIA „LatRosTrans”
dalībnieku sapulcēs un sabiedrības darbībā likumdošanas aktos noteiktajos
ietvaros. (SIA „LatRosTrans” 1994.gada 12.–13.aprīļa dibināšanas sapulces
protokols, Pielikums Nr.2D).
1996.gada 20.novembrī LR Ministru kabinets izdeva Rīkojumu Nr.469 „Par
Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dibinātāja un dalībnieka
statusu” (Rīkojums Nr.469, Pielikums Nr.3), kurā noteikts, ka: „… saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem un ņemot vērā, ka minētā kopuzņēmuma
dibinātājs no Krievijas puses ir akciju sabiedrība „Transņefteprodukt”, noteikt,
ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dibinātājs un dalībnieks
no Latvijas puses ir akciju sabiedrība „LaSam”.”.
Rīkojums Nr. 469 noteica valstij piederošo SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu
nodošanu akciju sabiedrības „LaSam” (ar privātu un valsts kapitāla daļu)
īpašumā.
Tas bija klajā pretrunā ar likuma „Par valsts un pašvaldības īpašuma
objektu privatizāciju” I daļu, II daļas 1.pantu, 12.pantu, 21.–26.pantiem,
likuma „Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 31.pantu, Ministru kabineta
iekārtas likuma 13.pantu, 14.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas kārtību” 34.pantu un Satversmes 1.pantu.
Uzskatāmi redzams, ka tieši un klaji tika/ir ignorēts likumības princips un
nebija ievērotas spēkā esošās likumdošanas normas.
Ministru kabineta Rīkojums Nr.469, nosakot AS „LaSam” par dibinātāju un
dalībnieku, tātad īpašnieku, kā izriet no rīkojuma teksta, faktiski nozīmēja
atdot un nodot bez atlīdzības AS „LaSam” visas Latvijas Republikai piederošās
kapitāla daļas SIA „LatRosTrans” (66 % no sabiedrības pamatkapitāla) 70 951
400,– Ls nominālvērtībā, nenorādot uz kādām konkrētām LR likumu un
normatīvo aktu normām Rīkojums Nr.469 ir pamatots. Latvijas Republikas
Civillikuma izpratnē mantas piešķiršana bez atlīdzības ir dāvinājums.
SIA „LatRosTrans” 1996.gada pārskata sadaļā – „Informācija par
uzņēmumu” un gada pārskata Pielikumā 16.a un 16.b piezīmēs ir norādes, ka
AS „LaSam” kļuva par SIA „LatRosTrans” dalībnieku, respektīvi īpašnieku,
pamatojoties uz LR Ministru kabineta 20.11.96. Rīkojumu Nr.469. (SIA
„LatRosTrans” 1996.gada pārskats ar revidenta Coopers & Lybrand atzinumu,
Pielikums Nr.4).
Izdodot Rīkojumu Nr.469, Ministru kabinets neņēma vērā spēkā esošo
likumu „Par valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju”:
1) I daļā noteiktos galvenos pamatprincipus – valsts īpašuma objektu
(kapitāla daļas, kas bija valsts īpašumā) varēja atsavināt vienīgi privatizācijas
(vienveidīgu darbību kopums, kuru rezultātā mainās privatizējamā valsts
īpašuma objekta īpašnieks) ceļā;
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2) 1.panta pirmajā daļā noteikto, ka šis likums piemērojams valsts
īpašuma objektiem;
3) 12.panta trešās un ceturtās daļas noteikto, ka vienīgi Privatizācijas
aģentūra apkopo privatizācijas ierosinājumus un lēmumu par valsts īpašuma
objekta nodošanu privatizācijai pieņem Ministru kabinets;
4) 13.panta pirmajā daļā noteikto par valsts īpašuma objekta nodošanu
Privatizācijas aģentūras valdījumā.
Pamatojoties uz Rīkojumu Nr.469, SIA „LatRosTrans” valstij piederošās
kapitāla daļas tika iekļautas AS „LaSam” mantas sastāvā (ko apstiprina AS
„LaSam” 1996.gada pārskats, 9.piezīme.) (AS „LaSam” 1996.gada pārskats un
revidentu Coopers & Lybrand atzinums, Pielikums Nr.5) un pēc tam valsts
privatizēja ar pārdošanas metodi sev piederošās AS „LaSam” akcijas esošajam
akcionāram AS „Latvijas Naftas Tranzīts”, kas tās iegādājās uz pirmpirkuma
tiesību pamata par sākotnēji nosacīto cenu. Pēc AS „LaSam” valstij piederošo
akciju privatizācijas AS „LaSam”, privatizācijas procesā izmantojot
reorganizācijas metodi, tika pievienota PVAS „Ventspils Nafta” un 1997.gada
15.oktobrī izslēgta no LR Uzņēmumu reģistra.
Rīkojuma Nr.469 pieņemšana ne tikai noteica valsts īpašuma atsavināšanu,
bet arī faktiski atzina par atbilstošiem likumdošanai AS „LaSam” akcionāru,
pārstāvju
un
valsts
amatpersonu
nepamatotos
apgalvojumus,
apstiprinājumus, lēmumus utt., par AS „LaSam” īpašuma tiesisko statusu un
tā sastāvu (skat. Pielikumu Nr.1A).
1997.gada 19.novembrī LR Ministru kabinets izdod Rīkojumu Nr.587 „Par
Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dalībnieka statusu”
(Rīkojums Nr.587, Pielikums Nr.6), kurā nosaka: „…, noteikt, ka minētā
kopuzņēmuma dalībnieks no Latvijas puses ir privatizējamā valsts akciju
sabiedrība „Ventspils nafta”.”.
Rīkojums Nr. 469 ir zaudējis spēku ar Rīkojuma Nr. 587 spēkā stāšanās
brīdi.
Laikā, kad tika pieņemts Rīkojums Nr.587, t. i. 1997.gada 19.novembrī, AS
„Ventspils Nafta” juridiskā statusa – „valsts akciju sabiedrība” –nebija, jo
saskaņā ar LR UR reģistrētiem AS „Ventspils Nafta” statūtiem, PVAS”Ventspils
Nafta” 1997.gada 15.oktobrī privatizācijas procesā izmantojot reorganizācijas
metodi bija apvienota ar AS „LaSam” (kas, atsaucoties uz Rīkojumu Nr.469,
bija SIA „LatRosTrans” valstij piederējušo kapitāla daļu īpašnieks) (Uzņēmumu
reģistrā 1997.gada 15.oktobrī reģistrētie AS „Ventspils Nafta” statūti,
Pielikums Nr.7).
Kā norādīts sabiedrību gada pārskatos, dividendes, izmaksātas par SIA
„LatRosTrans” valstij piederējušām kapitāla daļām sākot ar 1994.gadu utt.,
kas bija un ir jāieskaita valsts budžetā (kā noteikts likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” 32.pantā), nav un
netiek ieskaitītas.
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1998.gada 14.janvārī LR Ministru kabinets izdod Rīkojumu Nr.16
„Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 19.novembra Rīkojumā Nr.587 „Par
Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmuma
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” dalībnieka statusu”
(Rīkojums Nr.16 Pielikumā Nr.8), kurā Rīkojuma Nr.587 1.punktu izteica: „…,
atzīt, ka minētā kopuzņēmuma dibinātāja un dalībnieka no Latvijas puses
tiesību un saistību pārņēmējs ir privatizējamā valsts akciju sabiedrība
„Ventspils Nafta”.”
Rīkojums Nr. 587 faktiski un juridiski nenosaka SIA „LatRosTrans” kapitāla
daļu īpašnieku maiņu. Jo pirms tam ar Rīkojumu Nr. 469 kā valstij piederošo
SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu īpašnieks bija noteikta AS „LaSam”. AS
„LaSam” pirms Rīkojuma Nr. 587 pieņemšanas, izmantojot reorganizācijas
metodi privatizācijas procesā, 1997.gada 15.oktobrī bija pievienota PVAS
„Ventspils Nafta” (tātad, AS „Ventspils Nafta” zaudēja likumdošanas aktos
noteikto valsts akciju sabiedrības statusu un kļuva par SIA „LatRosTrans”
kapitāla daļu īpašnieku 15.10.1997.). Tāpēc AS „Ventspils Nafta” atzīšana par
SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu īpašnieku nebija nepieciešama un pamatota
ne no LR likumdošanas normu un tiesību aktu viedokļa, ne no SIA
„LatRosTrans” statūtu un starpvaldību 1993.gada 02.jūnija vienošanās
nosacījumiem. Neatkarīgi no Rīkojuma Nr.587 ietvertā terminu traktējuma
īpašuma atsavināšanu nodrošināja darījuma akti (šajā gadījumā mantas
apvienošana privatizācijas procesā izmantojot reorganizācijas metodi). Tāpēc,
ņemot vērā minēto, Rīkojums Nr.587 nosaka Rīkojuma Nr.469 (uz kā pamata
tika veikta likumiem neatbilstoša valstij piederējušo SIA „LatRosTrans”
kapitāla daļu īpašuma tiesību atsavināšana par labu AS „LaSam”) atzīšanu par
spēku zaudējušu un faktiski maldina otru SIA „LatRosTrans” dalībnieku –
Krievijas pusi. Rīkojums Nr.587 ir pretrunā ar Satversmes 1.pantu, Ministru
kabineta iekārtas likuma 13.pantu, 14.pantu un Civillikuma normām.
SIA „LatRosTrans” dalībnieka – Krievijas puses – maldināšana izpaužas ar
to, ka Rīkojuma Nr.469 un Rīkojuma Nr.587 tulkojumi krievu valodā ir
saprotami atšķirīgi no teksta latviešu valodā un tiem ir atšķirīga nozīme.
Piemēram, Rīkojuma Nr.469 un Rīkojuma Nr.587 tekstā vārda „noteikt”
viena no izpratnēm krievu valodā ir – iecelt (piem., iecelt pārstāvi utt.). Krievu
valodas vārda nozīmes respektīvi tulkojuma izpratnē, „iecelšana” nebūt
nenozīmē īpašuma tiesību nodošanu. Vadoties no šādas loģikas, Krievijas
puses dalībnieks SIA „LatRosTrans” ir uzskatījis un pieņēmis Rīkojuma Nr.469
un Rīkojuma Nr.587 teksta tulkojumu krievu valodā kā atkārtotu
apstiprinājumu SIA „LatRosTrans” dibināšanas protokolā un Statūtos
norādītajam AS „LaSam” pilnvarojuma faktam. Savukārt Rīkojuma Nr.469 un
Rīkojuma Nr.587 teksts latviešu valodā nepārprotami uztverams un saprotams
kā SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu īpašuma tiesību nodošana.
Rīkojuma Nr.469 un Rīkojuma Nr.587 izdošana un to tulkojuma
interpretācija krievu valodā tika izmantota sekojoši:
1) Rīkojuma Nr.469 krievu valodas tulkojuma interpretācijā Krievijas pusei
tiek paziņots par atkārtotu AS „LaSam” pilnvarojuma fakta apstiprināšanu SIA
„LatRosTrans” Latvijas valstij piederošo kapitāla daļu pārvaldē;
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2) savukārt Rīkojums Nr.469 latviešu valodas interpretācijā nosaka SIA
„LatRosTrans” Latvijas valstij piederošo kapitāla daļu nodošanu AS „LaSam”
īpašumā (kas arī tiek izdarīts atbilstoši augstāk minētiem skaidrojumiem);
3) Krievijas puse pamatojoties uz Rīkojuma Nr.587 sākotnējo redakciju,
neatzīst PVAS „Ventspils Nafta” kā SIA „LatRosTrans” Latvijas valstij
piederējušo kapitāla daļu īpašnieku, ņemot vērā to, ka tieši Rīkojuma Nr.469
un Rīkojuma Nr.587 krievu valodas tulkojuma izpratne nozīmē Latvijas puses
pilnvarotā pārstāvja noteikšanu. (LR Satiksmes ministra 1998.gada 12.janvāra
Vēstule, Pielikums Nr.9). Tāpēc tiek pieņemti grozījumi Rīkojuma Nr.587
pirmajā punktā un „atzītas” PVAS „Ventspils Nafta” īpašuma tiesības uz SIA
„LatRosTrans” kapitāla daļām, kā arī Krievijas puse informēta par to, ka par
Latvijas valstij piederējušo SIA „LatRosTrans” kapitāla daļu īpašnieku ir atzīta
privatizējamā valsts AS „Ventspils Nafta”, kas tāda, pēc tiesiskā stāvokļa
(statusa) noteikta likumdošanā par valsts uzņēmējsabiedrībām, ne juridiski,
ne faktiski nebija.
Turklāt, bez iepriekš minētā, ar Rīkojuma Nr.587 pieņemšanu panāktā
rezultāta būtība ir:
a) tiesisko apstākļu maiņa, lai Rīkojums Nr.469 nevarētu tikt apstrīdēts –
ņemot vērā to, ka Rīkojums Nr.469 ir zaudējis spēku ar Rīkojuma Nr.587
pieņemšanu un, piemērojot Satversmes tiesas likuma 29.panta pirmās daļas
2.punktu, nevar tikt apstrīdēts, kā spēku zaudējis akts;
b) vienlaicīgi akceptēts par likumīgu un pamatotu SIA „LatRosTrans”
kapitāla daļu nodošanas fakts AS „LaSam”, kas veikts atsaucoties uz Rīkojumu
Nr.469.
Piezīme.
Krievijas puses dalībniekam vēl arvien pastāv iespēja griezties tiesā ar
zaudējumu prasību pret Latvijas valsti, pamatojoties uz notikušu tiesību
aizskārumu (šajā gadījumā atstumšana no pirmpirkuma tiesībām iegūt
kapitāla daļas, atrunātas SIA „LatRosTrans” dibināšanas līgumā un statūtos)
un vadoties no likuma „Par uzņēmējdarbību” 29.pantā noteiktā. Krievijas
puses dalībnieka zaudējumu prasības apmērs iespējams varētu tikt formulēts
un aprēķināts, ņemot vērā tās tiesības, ko noteica likuma „Par valsts un
pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 6.pants, 44.pants (redakcijā uz
tiesību aizskāruma brīdi), privatizācijas sertifikātu tirgus cenu, un piemērojot
Civillikuma 1786–1792.pantos noteiktos zaudējumu novērtēšanas principus.
Rezumējot visu augstāk minēto un iepazīstoties ar klāt pievienoto
informāciju un pielikumiem var secināt sekojošo:
1) valstij ir nodarīti zaudējumi, kuru summa ir mērojama daudzos miljonos
latu;
2) pieņemot Rīkojumu Nr.469 un Rīkojumu Nr.587 ir rupji pārkāpti Latvijas
valsts likumības principi;
3) Latvijas valsts noslēgtā starpvaldību līguma (vienošanās) ietvaros ir
nepamatoti un neatvainojami maldinājusi Krievijas valsts pusi.
Pamatojoties uz likuma „Par uzņēmējdarbību” 29.pantu, un ņemot vērā to,
ka likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 18.pants
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nosaka ierobežojumus kreditoru prasībām par jau privatizētiem valsts īpašuma
objektiem, valstij ir pamats un pienākums griezties tiesā ar prasību piedzīt
zaudējumus no amatpersonām un personām, kas bija iesaistītas valsts
īpašuma piesavināšanās procesā un kuru pretlikumīgas rīcības rezultātā valsts
cietusi zaudējumus.
Ministru kabineta Rīkojums Nr.469 un Rīkojums Nr.587 ir iekšēji normatīvi
akti, kas pēc sava satura un rakstura noteica ārēja normatīva akta atšķirīgu
piemērošanas kārtību Ministru kabinetam padotām institūcijām (Privatizācijas
aģentūrai, Satiksmes ministrijai).
Ņemot vērā augstākminētos īpašos apstākļus, Rīkojuma Nr.587 un
Rīkojuma Nr.469 atbilstība likumdošanai būtu jāskata vienas lietas ietvaros,
pamatojoties uz to, ka šie abi rīkojumi nosaka un ir saistīti ar vienu un to pašu
valsts mantas atsavinājumu. Noskaidrot Rīkojuma Nr.587 un Rīkojuma Nr.469
likumību, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 16.panta 4.punktu, ir
kompetenta tikai un vienīgi Satversmes tiesa.
Informācijai
No AS „LaSam” dalībnieku, tās vadības un LR Ministru kabineta un
ministriju puses ir veikta virkne nepamatotu, nelikumīgu, fiktīvu un citādu
darbību, lai Latvijas valsts mantiskais ieguldījums SIA „LatRosTrans” tiktu
uztverts kā AS „LaSam” ieguldījums SIA „LatRosTrans” pamatkapitālā.
LR Finansu ministrijas 1994.gada 07.marta Rīkojums Nr.67 (1994.gada
07.marta Rīkojums Nr.67 Pielikumā Nr.10), AS „LaSam” akcionāru pieņemtie
lēmumi, AS „LaSam” pamatkapitāla palielināšana, kas nav segta ar materiālo
vērtību ieguldījumu SIA „LatRosTrans”.
Rīkojums Nr.67 bija neatbilstošs tajā laikā pastāvošajai likumdošanai,
starpvaldību līgumam, nebija un nav pamats, lai AS „LaSam” uz to pamatotu
savas īpašuma tiesības uz SIA „LatRosTrans” kapitāla daļām vai valsts
ieguldīto mantu SIA „LatRosTrans”.
Bez tam AS „LaSam” nebija veikusi Finansu ministrijas Rīkojuma Nr.67
punktos 1 un 2 norādītās darbības, saistītas ar mantas ieguldīšanu savā
pamatkapitālā un to, ka Finansu ministrija pati veica ieguldījumu SIA
„LatRosTrans” pamatkapitālā, Finansu ministrijas Rīkojums Nr.67 ir atzīstams
par neizpildītu punktos 1, 2 un 3, jo, pamatojoties uz LR Civillikuma normām
un Ministru kabineta 1995.gada 13.jūnija Noteikumu Nr 154 „Administratīvo
aktu procesa noteikumi” 70.punktu, šie Rīkojuma Nr.67 punkti ir faktiski spēkā
neesoši ar 1994.gada 14.aprīli, tas ir, ar SIA „LatRosTrans” reģistrācijas brīdi
LR Uzņēmumu reģistrā.
Ņemot vērā, ka AS „LaSam” bija SIA „LatRosTrans” Latvijas puses
dalībnieka pārstāvis (pilnvarota persona), nevis īpašnieks (kā tas tika uzdots
un pieņemts) un, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu
pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” 32.pantu, izmaksātās dividendes par SIA
„LatRosTrans” valstij piederējušajām kapitāla daļām bija jāiemaksā valsts
budžetā: par 1994.gadu Ls 1.555.786,32, 1995.gadu Ls 660.000,00, un
1996.gadu Ls 1.789.384,00. Taču AS „LaSam” izmaksātās dividendes par SIA
„LatRosTrans” valsts kapitāla daļām atstāja savā īpašumā. Par šo faktu
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jāsniedz atsevišķa prasība tiesā vispārējās tiesāšanās kārtībā par radušos
zaudējumu piedziņu no amatpersonām, kuras pieļāva šādus likuma
pārkāpumus.
Ja AS „LaSam” saistību un tiesību pārņēmējai AS „Ventspils Nafta” ir
pamatotas prasības pierādīt un apgalvot, ka tā ir SIA „LatRosTrans” kapitāla
daļu īpašniece, tai ir iespēja griezties tiesā ar lūgumu noskaidrot vai atzīt AS
„Ventspils Nafta” īpašuma tiesības uz mantu, kuru tā ir pieņēmusi kā savu.
6. Vienotā naftas koncerna izveidošana – teorija
Valdībā apstiprinātais plāns, kā būtu jānotiek Latvijas vienotā
naftas koncerna izveidošanai tranzīta plūsmas attīstības vārdā… un
arī tā privatizēšanai.
LATVIJAS NAFTAS KONCERNA IZVEIDOŠANA
Naftas koncerna izveidošanas nepieciešamība
Tranzīta pārvadājumi pa Latvijas teritoriju, ieskaitot naftas un naftas
produktu tranzītu, ir viens no būtiskākajiem Latvijas ekonomikas attīstības
faktoriem. Naftas un naftas produktu tranzīta pārvadājumu attīstīšana ir arī
viens no enerģētikas attīstības stratēģijas jautājumiem naftas un naftas
produktu sektorā.

Naftas un naftas produktu tranzīta struktūra un organizācija

Pašlaik naftas un naftas produktu tranzītu Latvijas teritorijā nodrošina
valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”, valsts a/s „Ventspils nafta”, Latvijas – Krievijas
kopuzņēmums SIA „LatRosTrans” un vairākas privātās uzņēmējsabiedrības.
Valsts īpašuma fonds ir valsts a/s „Ventspils nafta” akciju turētājs, kā arī
valsts daļas akciju turētājs a/s „LaSam”.
Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” atrodas Satiksmes ministrijas pakļautībā.
Savukārt ģeotermija, naftas un gāzes izpēte un varbūtējā iegūšana ir Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ģeoloģijas dienesta
kompetencē.
Pastāvošā naftas tranzīta pārvaldes struktūra ir šāda - a/s „LaSam” statūtu
fonda 90% pamatkapitāla (akcijas) ir valsts īpašums (Valsts īpašuma fonda
personā) un 10% līdzīgās daļās pieder privātām kompānijām
Latvijas teritorijā esošā naftas un naftas produktu vada ekspluatāciju
nodrošina Latvijas – Krievijas kopuzņēmums SIA „LatRosTrans”, kurš
nodibināts uz Latvijas Republikas naftas transportēšanas valsts uzņēmuma
(Daugavpils) bāzes un tajā īpašuma sadalījums no abām pusēm ir attiecīgi –
2/3 pieder Latvijai, bet 1/3 Krievijai. Latvijas pusi kopuzņēmumā pārstāv a/s
„LaSam”.
Tādejādi naftas un naftas produktu tranzīta jomā Latvijas teritorijā
darbojas virkne institūciju un uzņēmējsabiedrību, kuru savstarpējā
koordinācija, ņemot vērā to juridisko patstāvību, ir nepietiekama.

Ārējā vide
211

Comment [S1]: Šeit rakstīts LaSam,
iepriekšējā dokumentā LaSaM
Comment [S2]: Gramatiskās kļūdas
saglabātas tādas, kā tekstā bija. T.i., šajā
vietā pieturzīmes nebija. Būtiskākās
ortogrāfijas kļūdas iekrāsošu.

Naftas un naftas produktu tranzīts arvien vairāk izvēršas par vienu no
galvenajiem starptautiskās konkurences objektiem Baltijas jūras baseinā.
Pašlaik atklātā konkurences cīņā iesaistījušās Ventspils, Klaipēdas, Tallinas,
Kaļiņingradas un S.Pēterburgas ostas. Lietuva cenšas konkurēt ar citu valstu
ostām realizējot naftas tranzīta termināla celtniecību Butiņģē.
Pēdējā laikā Somija aktīvi piedalās sarunās ar Krieviju par jauna naftas un
naftas produktu vada celtniecību no Krievijas uz Somiju (Kiriši-Porvo). Krievija
ir ieinteresēta šajā projektā politisku apsvērumu dēļ – veidotos ilggadēji stabili
saimnieciskie sakari ar Somiju. Tāpat Krievija ir ieplānojusi celt uzreiz trīs
jaunas ostas tikai Baltijā vien (Somu jūras līcī). To ģenerālā shēma jau ir
apstiprināta valdības komisijā. Divas no šīm ostām ir paredzētas tieši naftas
un naftas produktu pārkraušanai: termināls Somu jūras līcī Baterejnajas
rajonā (Krievija), kuras plānotie pārkraušanas apjomi ir ap 15 miljonu tonnu
naftas gadā un termināls Primorskā (Krievija) – 45 miljoniem tonnu naftas
gadā. Bez tam uz Primorsku paredzēts būvēt naftas vada Surguta – Polocka
atzaru ar caurlaides spēju 20 miljoni tonnu gadā. Projekta realizācija dos
iespēju eksportēt naftu un naftas produktus uz Ziemeļeiropu.
Tuvākajā laikā ir paredzēts uzsākt naftas un naftas produktu pārkraušanas
terminālu celtniecību arī Barenca jūrā – „Ziemeļu vārti” (Krievija).
Baltijas valstīs tas rada pamatotu satraukumu, jo šie Krievijas plāni
ietekmēs tālāko naftas un naftas produktu tranzīta attīstību tajās. Turklāt
Baltijas valstīm ekonomisko attiecību veidošanās ar Krieviju atrodas vēl tikai
sākuma stadijā. Tādēļ to tālākā attīstība no Krievijas viedokļa ir visai
neskaidra. Turklāt Baltijas valstīs ievērojama daļa iedzīvotāju ir Krievijas vai
citu NVS valstu izcelsmes, kas ir papildus nestabilitātes avots Krievijas un
Baltijas attiecībās.
Līdzsvarot minēto ārējo faktoru ietekmi, kā arī nodrošināt Latvijas naftas
un naftas produktu tranzīta konkurētspēju un attīstības iespēju ilgākā
perspektīvā iespējams tikai piesaistot partnerus ārpus Latvijas. Šī mērķa
sasniegšanai ir svarīgi divu veidu partneri.
Pirmkārt, tie ir ilglaicīgi partneri, no kuriem ir atkarīgs stabils naftas un
naftas produktu plūsmas nodrošinājums no to ieguves un pārstrādes vietām.
Otrkārt, ne mazāk svarīgi ir partneri, kuru ietekmes sfērā atrodas naftas
un naftas produktu tirgus un kuri ietekmē šīs tirgus cenas. No šādu potenciālo
partneru ieinteresētības ir lielā mērā atkarīga visa Latvijas tranzīta koridora
peļņas līmenis. Pastāv arī potenciāli partneri (lieli Rietumu naftas koncerni),
kuri kontrolē ne tikai naftas tirgu, bet daļēji arī naftas ieguvi un pārstrādi NVS
valstīs. Šāda biznesa struktūru kā partneru piesaiste Latvijas naftas tranzītam
ir vitāli svarīga.

Naftas krājumu izpēte un iespējamā naftas ieguve

Kopš astoņdesmitajiem gadiem rit naftas un gāzes (kopā ar naftu)
krājumu izpētes darbs Latvijas teritorijā. Naftas perspektīvas Latvijā ir saistītas
ar valsts rietumdaļu un tai pieguļošo Baltijas jūras šelfu.
Latvijas šelfā reģionālie un naftas meklēšanas ģeoloģiskie un ģeofiziskie
darbi ir pabeigti. Novērojumu blīvums un materiālu kvalitāte ļauj samērā droši
spriest par naftas perspektīvo objektu izplatību un uzbūvi. Lielākajiem
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objektiem aplēsti iespējamie iegūstamās naftas resursi. Jūrā varētu būt
vislielākā naftas atradne Baltijas reģionā. Turpmākie darbi šelfa daļā, lai
izpētītu atradni un noteiktu naftas krājumus, ir saistīti ar dziļurbumu veikšanu.
Jūras šelfā sasniegtais izpētes līmenis ir pietiekošs, lai veidotu licenču
blokus, kurus būtu mērķtiecīgi pārdot izsolē. Šajā jomā nepieciešams izstrādāt
licenču bloka pārdošanas stratēģiju.
Latvijas sauszemē iespējamo naftas atradņu apguves ekonomiskās
lietderības novērtējums pagaidām nav veikts. Ņemot vērā to, ka atradnes būs
nelielas, nepieciešams izvērtēt apguves ekonomiskos aspektus. Svarīgs ir arī
ekoloģiskais aspekts, kas saistīts ar vairāku mazu atradņu ekspluatāciju.
Pat naftas krājumiem Baltijas jūras šelfā 1990. gadā ieinteresējās ASV
firma „AMOKO”, kura bija ieguvusi licenču bloku Zviedrijas teritoriālajos
ūdeņos iepretī Latvijas krastam. Izrādītā interese kļuva par iemeslu seismiskās
izpētes darbu veikšanai Baltijas jūras zonā. To rezultātā Latvijas ģeologi
atklāja perspektīvas naftas struktūras. Tālāko darbu gaitā – 1993. gada maijā
Latvijas Republika, firma „AMOKO” un Zviedrijas partnerfirma OPAB parakstīja
nodomu protokolu par Licences nolīguma noslēgšanu, kurš satur galvenos
nosacījumus un termiņus, ko jāiekļauj Licences nolīgumā. Šobrīd noris aktīvs
darbs pie šī līguma noslēgšanas, taču pēc šī līguma parakstīšanas ir
nepieciešama struktūra, kas pārstāvēs Latvijas intereses, kā arī ņems
līdzdalību naftas ieguvē.

Cenu un tarifu politika

Situācija naftas tirgū liecina par konkurences palielināšanos tranzīta
koridoros, pa kuriem tiek piegādāta nafta valstīm – patērētājām. Galvenie
kritēriji izvēloties to vai citu koridoru ir tā izmaksas, kas sastāv no naftas
transportēšanas un pārkraušanas izmaksām. Jo zemākas kopējās izmaksas
naftas tranzītam, jo lielāka varbūtība, ka piegādātājs izvēlēsies šo koridoru.
Gadījumā, kad tranzītmaršruts iet caur vairāku valstu teritorijām,
transportēšanas izmaksas sadalās proporcionāli attālumiem.
Tranzītmaršruta, kas iet caur Ventspili, analīze rāda, ka vidēji Latvija var
regulēt 25-30% no kopējās koridora vērtības, ja nafta tiek piegādāta pa
dzelzceļu un līdz 40%, ja piegāde notiek pa cauruļvadiem.
Šobrīd valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”, SIA „LatRosTrans”, valsts a/s
„Ventspils nafta” savu darbību vērtē un plāno attīstību bez pietiekami
regulāras savstarpējas koordinācijas. Izvērtējot visu naftas un naftas produktu
tranzītpakalpojumos iesaistīto uzņēmējsabiedrību darbību šajā jomā,
jākonstatē, ka tā nav virzīta uz kopēju Latvijas tranzītbiznesa attīstību, bet
balstās uz katra uzņēmuma interesēm atsevišķi. Tiek īstenotas principiāli
atšķirīgas pieejas tranzītpakalpojumu tarifu pielietošanā.
Problēmas rodas arī plānojot apskatāmo uzņēmumu attīstību ilgākā laika
posmā. Investējot šo uzņēmumu pamatlīdzekļu pilnveidošanā ir jābūt
skaidrībai par pamatlīdzekļu atdevi ilgākā laika posmā. Pamatlīdzekļu atdeve,
savukārt, ir atkarīga no uzņēmumu peļņas apjomiem, bet pēdējie no tarifu
likmēm. Ar naftas un naftas produktu tranzītu saistīto uzņēmumu
nekoordinētās darbības dēļ var izveidoties situācija, ka šo uzņēmumu attīstībā
tiks investēti ievērojami līdzekļi, bet nesamērīgo tarifu dēļ naftas eksportētāji
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savas operācijas veiks caur citām konkurējošām ostām, naftas vadiem un
termināliem.
Tarifu
politikas
koordinācija
naftas
un
naftas
produktu
tranzītpakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta 1994. gada 23. augusta
noteikumiem Nr 185 ir Ekonomikas ministrijas un Satiksmes ministrijas
kompetencē, taču situācijā, kad katrs uzņēmums savu darbību plāno atsevišķi,
šī koordinācija ir grūti realizējama. Tā nav pietiekama, jo sīvas konkurences
cīņas apstākļos tranzīta tarifu izstrādē nepieciešama vienota ekonomiskā
pieeja, kas balstītos uz detalizētu izmaksu un peļņas analīzi (cost – benefit
analysis) visā transporta koridorā. Šādu vienotu ekonomisko pieeju iespējams
izveidot tikai, ja visa transporta koridora darbība tiek pakļauta vienotai finansu
un vadības (menedžmenta) kontrolei.

Mērķi un uzdevumi

Šajā situācijā valsts politikas uzdevums ir realizēt Latvijā vienotu naftas
biznesa politiku, kā rezultātā panāktu:
sekmīgu šīs biznesa jomas konkurētspēju starptautiskā līmenī;
kopējā naftas un naftas produktu, kas tiek transportēti caur Latviju,
apjoma palielināšanos;
ienākumu paaugstināšanos naftas un naftas produktu tranzītā iesaistītajos
uzņēmumos;
jau esošo klientu – piegādātāju loka saglabāšanu un jaunu piesaistīšanu;
Latvijas budžeta ieņēmumu palielināšanos.
Šī mērķa sasniegšanai ir mērķtiecīgi izveidot holdinga kompāniju, kura
īstenotu stratēģiskās funkcijas, bet operatīvās pārvaldes (saimnieciskās)
funkcijas tiktu realizētas Holdinga kontrolējamos meitas uzņēmumos.
Holdingam tiktu deleģētas atsevišķas valsts līmenī pašreiz veicamās funkcijas,
kā piemēram, naftas tranzīta tarifu noteikšana saskaņā ar vispārējiem cenu un
tarifu politikas principiem, ko turpina izvirzīt un apstiprināt valsts.
Holdinga funkcijās būtu jāparedz arī informācijas apmaiņa un attiecīgu
kontaktu veidošana starp valstīm starptautisko prasību kontekstā, kā tas
paredzēts Eiropas Enerģētikas Hartā.
Vienota tranzīta koridora nodrošināšanai naftas koncernam lietderīgi
izveidot stratēģisko aliansi ar valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”. Šī stratēģiskā
alianse uzņemtos koordinējošu lomu atsevišķos, galvenokārt, tarifu politikas
jautājumos, kā arī vienotas informācijas sistēmas izveidošanā un informācijas
apmaiņā, vienotas infrastruktūras nodrošināšanā un investīciju programmu
izstrādāšanā.

Koncerna izveidošanas mehānisms

Naftas koncernā tiek iesaistītas:
valsts akciju sabiedrība „Ventspils nafta” (VAS „VN”);
akciju sabiedrība „LaSam” (AS „LASAM”);
SIA „LatRosTrans” (SIA „LRT).
Vadošā loma koncerna struktūrā piederēs holdinga kompānijai „Ventspils
nafta”, kuras uzdevums ir izstrādāt un realizēt stratēģiju, kas atbilst Latvijas
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valsts un privāto uzņēmējsabiedrību kopīgajām interesēm naftas biznesa
jomā. Holdinga kompānijas operatīvo darbību, kā arī koncerna struktūrvienību
(meitas uzņēmumu) koordināciju (monitoringu) nodrošina Holdinga
administrācija.
Lai nodrošinātu šajā koncepcijā izvirzīto uzdevumu īstenošanu, darbs
jāveic divos posmos:
1.posms – naftas koncerna izveidošana;
2.posms – naftas koncerna privatizācija, saglabājot valsts kontroli pēc
privatizācijas.

1.posma pasākumi

Koncernam atbilstoša pārvaldes struktūra izveidojama, nosakot VAS „VN”
par AS „LASAM” valstij piederošo akciju turētāju. Līdz ar to VAS „VN” valsts
pilnvarnieki tiek nozīmēti par AS „LASAM” valsts pilnvarniekiem. Holdinga
padomei nododama tranzītpakalpojumu tarifu noteikšana ar cauruļvadu
transportu. Tas ir pirmais solis uz koordinētu naftas un naftas produktu
tranzītbiznesa jautājumu risinājumu.

Tiesiskais pamats:

likums „Par Valsts īpašuma fondu”,
likums „Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

Veicamās darbības

Ministru kabinets pieņem lēmumu par naftas koncerna „Ventspils nafta”
izveidošanu. Šajā lēmumā MK nosaka:
2) ka LASAM valstij piederošo akciju turētājs turpmāk būs VAS „VN”
(pamats: likuma „Par Valsts īpašuma fondu” 1.panta otrā daļa).
3) ka VAS „VN” būs mātes uzņēmums (holdingsabiedrība), bet LASAM būs
meitas uzņēmums (kontrolētā sabiedrība) likuma „Par uzņēmumu gada
pārskatiem” izpratnē (pamats: likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” daļa
„Lietotie termini”).
4) ka koncernam jāsastāda koncerna gada pārskats saskaņā ar likuma „Par
uzņēmumu gada pārskatiem” 8.nodaļas prasībām.
2. Ministru kabinets apstiprina VAS „VN” statūtu jauno redakciju.
3. Ministru kabinets ieceļ VAS „VN” valsts pilnvarniekus, nosakot, ka valsts
pilnvarnieki vienlaicīgi ir arī VAS „VN” padomes locekļi.
4. Ministru kabinets ieceļ VAS „VN” valsts pilnvarniekus, nosakot, ka valsts
pilnvarnieki vienlaicīgi ir arī VAS „VN” padomes locekļi un valsts pilnvarnieki
LASAM.
5. Ministru kabinets izdara grozījumus preču un pakalpojumu, kuriem
nosaka valsts un pašvaldību institūciju regulējošās cenas un tarifus, sarakstā,
kas apstiprināts ar Ministru kabineta 1994. gada 23. augusta noteikumiem nr.
185.

2.posma pasākumi

Lai gan naftas un naftas produktu tranzītbiznesa jautājumi, veicot pirmā
posma pasākumus, tiktu risināti kompleksi, tas neatrisina visus augstāk
minētos jautājumus – nepieciešama VAS „VN” un AS ”LASAM” apvienošana,
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kas pastāvošās likumdošanas ietvaros iespējama privatizācijas rezultātā. Šādi
organizēta koncerna struktūra radītu iespēju organizatoriski apvienot pašreiz
sadrumstaloto valsts institūciju un privāto struktūru darbību Latvijā naftas
biznesa jomā un nodrošinātu lielāku šīs biznesa sfēras potenciālu pieaugošās
starptautiskās konkurences apstākļos.
Turklāt, kā jau augstāk tika atzīmēts, naftas koncerna veidošanas procesā
jārisina jautājumi par stratēģisko partneru piesaistīšanu ārpus Latvijas. Šo
jautājumu risināšana iespējama piesaistot šos partnerus kā naftas koncerna
akcionārus, tas ir, pārdodot tiem daļu no koncerna (holdinga vai meitas
uzņēmumu) akcijām, saglabājot visos gadījumos Latvijas kontroli pār
koncernu. Tādēļ ir ne mazāk svarīgi daļu akciju pārdot arī privātām Latvijas
uzņēmējsabiedrībām, kas darbojas naftas biznesā, kā arī Latvijas
iedzīvotājiem ar Fondu biržas palīdzību. Lai īstenotu minētās darbības
nepieciešams veikt daļēju valsts kapitāla privatizāciju.
Realizācijas mehānisms – koncernā ietilpstošo struktūru privatizācija notiek
trīs etapos saskaņā ar turpmāk norādītajām darbībām.

Tiesiskais pamats:

likums „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.
Tā realizācijai pirmais etaps ir privatizēt valsts akciju sabiedrību „Ventspils
nafta” ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi un otrajā etapā reorganizēt AS
„LASAM”, pievienot to VAS „VN”.
„Ventspils nafta” nosaukums koncernam būtu vēlams tādēļ, ka tas ir plaši
pazīstams starptautiskajā naftas biznesā. Tas atvieglotu naftas koncerna
attīstības gaitā piesaistīt investorus. Arī akciju kotācija ar nosaukumu
„Ventspils nafta” pasaules biržās būtu daudz izdevīgāka, nekā citos variantos.
Turklāt arī kredīti, kas tiktu piešķirti koncernam (holdingam) „Ventspils nafta”,
tiktu vērtēti ar zemāku riska pakāpi, tātad arī lētāki.
Trešajā etapā veicama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” pamatkapitāla
tālāka privatizācija, saglabājot valsts kontroli tajā.
Vienlaicīgi ieteicams izveidot naftas koncerna meitas uzņēmumu „Ventspils
termināls”. Šis meitas uzņēmums darbotos kā viena no naftas koncerna
operatīvajām kompānijām, kuras galvenais uzdevums būtu naftas un naftas
produktu pārkraušana un uzglabāšana. Turpretī „Ventspils nafta” paliktu par
„tīru” holdingu ar šai uzņēmējsabiedrības formai piemītošajām funkcijām –
kapitāla pārvaldīšana, stratēģija, investīcijas, u.c.
Koncerna attīstības tālākajā gaitā būtu lietderīgi iekļaut naftas koncernā
SIA „Naftas ieguve”.
Perspektīvā iespējams šos meitas uzņēmumus pārveidot akciju
sabiedrībās, piesaistot jaunus akcionārus.

KONCERNA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Koncerna tālākās attīstības gaitā risināmi šādi galvenie uzdevumi:

Koncerna konsolidētā kapitāla un aktīvu palielināšana

Koncerna attīstība un tā starptautiskā konkurētspēja lielā mērā ir atkarīga
no investīcijām tā tehniskajā un tehnoloģiskajā bāzē – naftas terminālos,
maģistrālos cauruļvados, drošībā utt. Tādēļ nepieciešams piesaistīt finansu
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resursus, ko paredzams veikt emitējot koncerna vērtspapīrus (piesaistot akciju
kapitālu), kā arī izmantojot banku kredītus. Finansu resursu mobilizāciju
paredzams īstenot gan holdinga kompānijas, gan meitas uzņēmumu līmenī.

Vertikālā diversifikācija

Vienlaicīgi ar pamatdarbības pilnveidošanu, koncerns pakāpeniski, atkarībā
no resursu iespējām, iesaistās citos naftas un ar naftu saistītos biznesa veidos
Latvijā un aiz tās robežām, pamatojoties uz vertikālās diversifikācijas principu.
Tas nozīmē, ka koncerns iesaistās naftas produktu iegūšanas, pārstrādes,
transportēšanas un realizācijas tehnoloģiskajā „ķēdē” ar līdzdalību citu
uzņēmumu akciju kapitālā un to pārvaldes sistēmās, lai nodrošinātu savas
darbības ilglaicīgu stabilitāti, tādējādi samazinot atkarību no starpvalstu
politiskajām attiecībām, kā arī konjunktūras izmaiņām tirgū.
Ņemot vērā Latvijā esošās ķīmiskās rūpniecības jaudas (šī nozare pašlaik
atrodas smagā krīzes situācijā), viena no koncerna darbības jomām varētu būt
ķīmiskās produkcijas ražošana. Investējot šajā nozarē, koncerns ilgtermiņa
perspektīvā kļūtu mazāk atkarīgs no naftas iegūšanas apjomiem NVS un tās
tranzīta. Šādu stratēģiju realizē liela daļa ievērojamāko pasaules naftas
korporāciju.
7. Vienotā naftas koncerna izveidošana – prakse
Praktiskās gaišredzības piemērs – dīvainā kārtā izrādās, ka akciju
sabiedrības Latvijas Naftas tranzīts iesniegtais Ventspils naftas
privatizācijas priekšlikums precīzi atbilst valdībā apstiprinātajiem
vienotā naftas koncerna izveidošanas plāniem.
Privatizējamā valsts uzņēmuma valsts akciju sabiedrības Ventspils nafta
privatizācijas priekšlikums
1. INFORMĀCIJA PAR PRIVATIZĒJAMO OBJEKTU
1.1. Objekta nosaukums
Privatizējamā valsts akciju sabiedrība „Ventspils nafta”
1.2. Objekta juridiskā adrese
Talsu iela 75, Ventspils, LV-3600, Latvijas Republika
2. PIEDĀVĀJAMĀS PRIVATIZĀCIJAS MĒRĶIS
Valsts akciju sabiedrības „Ventspils nafta” privatizācijas mērķis ir tās
darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijas valsts ekonomiskajā sistēmā un
Latvijas naftas tranzīta koridora konkurētspējas nostiprināšana.
3. PIEDĀVĀJAMĀS PRIVATIZĀCIJAS PAMATNOSACĪJUMI
Privatizācija veicama Latvijas naftas nozares ilgtermiņa attīstības
kontekstā, ņemot vērā šo attīstību ietekmējošus iekšējos un ārējos faktorus,
Latvijas ekonomiskās un politiskās intereses.
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Sakarā ar to, ka galvenais posms „Ventspils naftas” darbības efektivitātes
palielināšanā ir pārkraušanas apjomu palielināšana, jau esošo ražošanas jaudu
izmantošanas uzlabošana, privatizācijas procesā akcentam jābūt ne tik daudz
uz lielu investīciju un papildus kapitāla piesaistīšanu, cik uz „Ventspils naftas”
vadības un marketinga kvalitātes uzlabošanu uz privāto interešu piesaistīšanas
rēķina.
Privatizācijas efekts var nozīmīgi pieaugt, radot vienotu naftas tranzīta
koridora vadības struktūru Latvijas Republikas teritorijā, pateicoties a/s
„LaSaM” – cauruļvada transporta līdzīpašniekam Latvijas Republikas teritorijā
– pievienošanai lielākajai pārkraušanas bāzei „Ventspils nafta”, tāpēc
privatizāciju vajadzētu sākt ar naftas koncerna izveidošanu, apvienojot
privatizējamo valsts akciju sabiedrību (PVAS) „Ventspils nafta” un AS „LaSaM”,
pirms tam pārdodot visas valstij piederošās akciju sabiedrības „LaSaM”
akcijas.
Izveidoto naftas koncernu mērķtiecīgi pārveidot par publisku akciju
sabiedrību, uzsākot tās akciju pārdošanu vērtspapīru tirgū, tai skaitā arī par
sertifikātiem. Daļu akciju jārezervē pārdošanai koncerna darbiniekiem, tajā
skaitā arī valdei, kas palielinās viņu ieinteresētību sava uzņēmuma efektīvā
darbībā.
„Ventspils naftas” vadība ir jārealizē firmām un personām, kas ir
ieinteresētas paša uzņēmuma ienesīgā darbībā un Latvijas naftas koridora
attīstīšanā, nevis savas naftas un naftas produktu transporta shēmas
palētināšanā. Šajā sakarā nav vēlama lielu akciju pakešu pārdošana lielām
firmām – naftas un naftas produktu tirgotājām, kas objektīvi ir ieinteresētas
lēta transporta koridora radīšanā savam eksportam vai importam, iegūstot
peļņu no pirkšanas-pārdošanas, bet nevis no pārkraušanas un
transportēšanas. Svarīgi arī ir nepieļaut atsevišķu ārvalstu firmu
monopolstāvokli naftas un naftas produktu pārkraušanā caur „Ventspils
naftu”, kas varētu novest pie augstu monopoltarifu noteikšanas un tranzīta
apjomu samazināšanās. Šādu firmu ievērojamas kontroles gadījumā pār
„Ventspils naftas” vadību, uzņēmuma un Latvijas valsts ienākumi var
ievērojami samazināties.
Sakarā ar to, ka nepieciešamās investīcijas „Ventspils naftas” attīstībai var
tikt iegūtas kredītu formā, bet ne tikai ar investoru daļu dalību kapitālā, atkrīt
nepieciešamība pārdot ievērojamas akciju paketes ārvalstu kompānijām, kas ir
ieinteresētas peļņas izvešanā no Latvijas Republikas. Lielu investīciju
nepieciešamības gadījumā par „Ventspils naftas” akcionāriem būtu
pieaicināmas tikai tās ārvalstu kompānijas, kas var sniegt garantijas par
ievērojamu pārkraušanas apjomu palielināšanu caur PVAS „Ventspils nafta”
vai piedalās konkrētos projektos, kas saistīti ar Latvijas tranzīta koridora
iespēju paplašināšanu (naftas cauruļvadu, dzelzceļa utml. celtniecībā, jaunu
atradņu, kas būtu saistītas ar Latvijas tranzīta koridoru, apgūšanā). Līdz ar to,
mērķtiecīga būtu šādu kompāniju iesaistīšana akciju sabiedrībā „Ventspils
nafta” materiālo ieguldījumu – atsevišķu tranzīta ķēdes posmu – veidā. Izejot
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no iepriekšminētā, ārvalstu kompāniju piesaistīšana veicama pakāpeniski,
ilgākā laika posmā, virzot iegūtos līdzekļus no emitētajām koncerna akcijām
konkrētiem attīstības projektiem un nepieļaujot iespēju atsevišķiem
akcionāriem iegūt noteicošās kontroles iespējas. Lai nodrošinātu šo principu
ievērošanu un nodrošinātu Latvijas valsts politiskās un ekonomiskās intereses,
valstij, uzsākot PVAS „Ventspils nafta” privatizāciju, jānosaka, ka Latvijas
valsts daļa tās kapitālā nevar būt mazāka par 50% pirmajā „Ventspils naftas”
valsts kapitāla daļas pārdošanas posmā. Tālākajos posmos var īstenot jaunu
AS „Ventspils nafta” akciju emisiju, ar mērķi piesaistīt jaunus investorus
jaunu, kapitāla ietilpīgu projektu realizēšanai. Šajā gadījumā iepriekšējo
akcionāru īpatsvars AS „Ventspils nafta” kapitālā var samazināties, tomēr ar
noteikumu, ka valsts daļa AS „Ventspils nafta¨ kapitālā paliek ne mazāka par
25%.
Latvijas sabiedrībai ir jābūt pieejamai informācijai par privatizācijas
principiem, noteikumiem, kā arī privatizācijas procesa gaitu.
4. PIEDĀVĀJAMAIS PRIVATIZĀCIJAS REALIZĀCIJAS MEHĀNISMS
Objekta privatizācija notiek vairākos posmos saskaņā ar Privatizācijas
aģentūras apstiprinātajiem noteikumiem.
Priekšnosacījums
A/s „LaSaM” valsts kapitāla daļas pārdošana, saskaņā ar Ministru Kabineta
rīkojumu Nr.160 no 1996. gada 15. maija, ar iespēju esošajiem akcionāriem
realizēt pirmpirkuma tiesības.
1. posms – PVAS „Ventspils nafta” privatizācija
AS „LaSaM” tiek pievienota PVAS „Ventspils
reorganizācijas metodi:

nafta”,

izmantojot

tiek izstrādāts un PVAS „Ventspils nafta” un AS „LaSaM” akcionāru
pilnsapulcēs un Privatizācijas aģentūrā akceptēts pievienošanās līgums;
tiek sasaukta AS „Ventspils nafta” akcionāru pilnsapulce, kura apstiprina
izmaiņas AS „Ventspils nafta” statūtos;
līdz ar AS „Ventspils nafta” statūtu izmaiņu reģistrēšanu, AS „LaSaM” tiek
izslēgta no Uzņēmumu reģistra.
2. posms
AS „Ventspils nafta” valstij piederošo akciju pārdošana, ievērojot, ka valsts
īpašumā paliek ne mazāk kā 50 % AS „Ventspils nafta” akciju.
Pārējās valstij piederošās AS „Ventspils nafta” akcijas tiek piedāvāts pārdot
sekojošā veidā un kārtībā:
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2.1. realizējot akcijas jau esošajiem akcionāriem. Akcijas tiek pirktas,
veicot samaksu skaidrā naudā un sertifikātos (attiecībā 40:60) un samaksājot
10 % no to vērtības viena kalendārā mēneša laikā pēc pirkuma līguma
parakstīšanas dienas, bet atlikušo akciju vērtību samaksājot divu kalendāro
gadu laikā;
2.2. par sertifikātiem AS „Latvijas Krājbanka” tiek pārdots 0.9 % akciju, ar
mērķi atbalstīt AS „Latvijas Krājbanka” reabilitācijas programmu. Mēneša laikā
pēc akciju pirkšanas, AS „Latvijas Krājbanka” apņemas pārdot visu savu AS
„Ventspils nafta” akciju paketi citiem akcionāriem (AS „Latvijas Naftas
Tranzīts”) par cenu, kas nepārsniedz akciju nominālvērtību;
2.3.par sertifikātiem publiskajā piedāvājumā tiek pārdots 5 % akciju;
2.4.par latiem publiskajā piedāvājumā tiek pārdots 5 % akciju;
2.5. par sertifikātiem sabiedrības darbiniekiem tiek pārdots 2,1 % akciju;
2.6.ar vadības privatizācijas metodi par naudu un sertifikātiem Sabiedrības
valdes locekļiem tiek pārdots 2 % akciju (attiecībā 30:70).
Tālākajos posmos var īstenot jaunu AS „Ventspils nafta” akciju emisiju, ar
mērķi piesaistīt jaunus investorus jaunu, kapitāla ietilpīgu projektu
realizēšanai. Šajā gadījumā iepriekšējo akcionāru īpatsvars AS „Ventspils
nafta” kapitālā var samazināties, tomēr ar noteikumu, ka valsts daļa AS
„Ventspils nafta” kapitālā paliek ne mazāka par 25 %.
PRIVATIZĀCIJAS SUBJEKTS
1. Privatizācijas subjekta nosaukums
Akciju sabiedrība „Latvijas Naftas Tranzīts”
2. Privatizācijas subjekta reģistrācijas vieta
Rīga, Latvija
3. Privatizācijas subjekta reģistrācija Uzņēmumu reģistrā
Reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1995. gada 21.
novembrī ar reģistrācijas Nr. 000327353.
4. Privatizācijas subjekta juridiskā adrese
Blieķu iela 9, Rīga, LV-1001, Latvijas Republika
5. Privatizācijas subjekta raksturojums
AS „Latvijas Naftas Tranzīts” dibināta 1995. gadā kā lielāko Latvijas firmu
– naftas un naftas produktu transportēšanas un pārkraušanas caur Latvijas
teritoriju aktīvu dalībnieku – apvienība, ar mērķi sadarboties, lai nostiprinātu
Latvijas pozīcijas naftas un naftas produktu tranzītā. AS „Latvijas Naftas
Tranzīts” sastāvā ietilpst Latvijas kompānijas, kurām ir stabili lietišķie kontakti
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ar lielākajiem naftas un naftas produktu ražotājiem un pircējiem, un kuras jau
ir investējušas ievērojamus līdzekļus naftas tranzīta attīstīšanai Latvijā, tai
skaitā terminālu celtniecībā un ekspluatācijā: „Ventbunkers”, „Lat-West-East”,
„Skonto Nafta”, „Puses”, „Man-Tess”, „SWH”.
AS „Latvijas Naftas Tranzīts” apmaksātais statūtu kapitāls sastāda 2,4
miljoni Ls.
Pilnvaroto personu vārds, uzvārds, adrese, telefons
Mamerts Vaivads
Talsu ielā 112a, Ventspils, LV-3602, Latvijas Republika
Telefons – 36- 62031
Vladimirs Solomatins
Elizabetes ielā 75, Rīga, LV-1011, Latvijas Republika
Telefons – 7217287
Privatizācijas priekšlikumam pievienoti akciju sabiedrības „Latvijas Naftas
Tranzīts”:
reģistrācijas apliecības un statūtu noraksti,
kapitāla daļu sadalījums uzņēmējsabiedrībā,
bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins par 1995. gadu,
izziņa no Valsts Ieņēmumu dienesta par nodokļu nomaksu,
zvērināta revidenta (auditora) atzinums par 1995. gada pārskatu.
PRIVATIZĀCIJAS PRIEKŠLIKUMA IESNIEDZĒJS
Mamerts Vaivads.
AS „Latvijas Naftas Tranzīts” Prezidents
Datums 06.06.96.
8. Kas ir kas Biznesa attīstības asociācijā
Šis salīdzinoši īsais dokuments ir Biznesa attīstības asociācijas
(parastas sabiedriskās organizācijas, ja ticam Ventspils mēram,
visus būtiskākos tranzīta jautājumus izlemjošas struktūras, ja ticam
tās protokoliem) galvenās lemjošās struktūras – Konsultatīvās
padomes darbu.
„Konsultatīvās padomes darba reglaments
Ventspils 2000
1. Šis reglaments nosaka sabiedriskās organizācijas Biznesa attīstības
asociācija (turpmāk tekstā – Organizācija) Konsultatīvās padomes
izveidošanas kārtību, tās kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību.
2. Konsultatīvo padomi veido visi organizācijas dibinātāji. Ja kāds no
Organizācijas dibinātājiem izstājas no tās biedriem, tad Konsultatīvās
padomes locekļu skaits tiek samazināts par tik cilvēkiem, cik ir izstājušies no
Organizācijas.
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Ja Konsultatīvās padomes locekļu skaits samazinājies līdz 5 (pieciem)
cilvēkiem, var tikt pieņemts lēmums par jaunu locekļu uzņemšanu
Konsultatīvajā padomē no Organizācijas biedru vidus.
3. Konsultatīvo padomi vada tās priekšsēdētājs, kuru ievēl Konsultatīvā
padome no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
4. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs paliek amatā nepārvēlēts ne ilgāk
kā 3 (trīs) gadus.
5. Konsultatīvā padome:
5.1. izstrādā dažādus biznesa projektus;
5.2. analizē iesniegtos biznesa projektus;
5.3. analizē biznesa situāciju, iesniedzot Organizācijas Valdei konkrētus
priekšlikumus par iespējamajiem biznesa darbības virzieniem;
5.4. veic citas analītiskas darbības pēc saviem ieskatiem;
5.5. pirms Kopsapulces izskata visus jautājumus, kādi iekļauti Kopsapulces
darba kārtībā, un dod atzinumu par tiem.
6. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs
Organizācijas Kopsapulcei, bet obligāts raksturs Organizācijas Valdei.
7. Konsultatīvās padomes locekļu balsu kopējā summa ir 10 000 (desmit
tūkstoši). Katra Konsultatīvās padomes locekļa balsu skaits ir noteikts šī
reglamenta pielikumā.
8. Konsultatīvā padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs pēc vajadzības,
par sēžu sasaukšanu paziņojot ne mazāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš. Vienlaicīgi
tiek paziņota arī Konsultatīvās padomes sēdes dienas kārtība.
9. Konsultatīvās padomes sēdes notiek Organizācijas atrašanās vietā:
Venstpilī, Ostas ielā 23, vai vietā, kura norādīta paziņojumā par sēdes
sasaukšanu.
10. Sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās Konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs vai persona, kura viņa prombūtnes laikā pilda Konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja pienākumus, un ne mazāk kā puse no Konsultatīvās
padomes locekļiem.
11. Konsultatīvās padomes sēdes protokolē. Sēdes protokolu apstiprina 2
(divu) nedēļu laikā pēc attiecīgās sēdes, un paraksta Konsultatīvās padomes
locekļi, kuri attiecīgajā sēdē ir piedalījušies.
12. Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
Ja par kādu no jautājumiem balsojums nav vienbalsīgs, tad protokolā jāatzīmē
kā balsojis katrs Konsultatīvās padomes loceklis, kurš piedalījies attiecīgā
jautājuma izlemšanā.
13. Paziņojums par sēdes sasaukšanu un dienas kārtību kopā ar sēdē
izskatāmajiem materiāliem tiek nodots tieši Konsultatīvās padomes loceklim.
14. Konsultatīvās padomes sēdēs var tikt pieaicināti attiecīgā jautājuma
speciālisti, kuriem nav balsstiesības.
15. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā Konsultatīvā
padome pilnvaro kādu no tās locekļiem pildīt Konsultatīvās padomes
priekšsēdētāja pienākumus.
Izpilddirektors: L. Junkers.”
Pēcvārds
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Protams, ne ar sauso trubu, ne ar grāmatas pēdējā nodaļā skaidri
iezīmējušos mūsu galvenā varoņa milzīgo problēmu – kam, kā, par cik un vai
vispār pārdot to, kas viņam taču oficiāli nemaz nepieder – dzīve nebeidzas. Ne
„sakārtotajā Ventspilī”, ne citur Latvijā.
Ventspils joprojām ir bagāta pilsēta, un tiešām vietā viena no mūsu sarunu
biedriem – šķiet, tas bija Aivara Lemberga kādreizējais kvēlais nedraugs Jānis
Naglis – teiktais: ja par pilsētas mēru deviņdesmito gadu sākumā būtu kļuvis
Ģirts Kristovskis vai cits bezmugurkaula inteliģents, nez vai Ventspils dzīvotu
tik labi kā pašlaik.
Tiesa, visi jaunie Ventspils tranzīta projekti vismaz pagaidām ir izgāzušies
vai nedod gaidītos rezultātus – ne tikai ar „izsistā” galvojuma palīdzību
uzbūvētais konteineru terminālis, bet arī sulu, graudu, ogļu termināļi.
Salīdzinot ar zaudēto naftas un arī metālu plūsmu, to devums ir tikai kapeikas,
savukārt reālo peļņu joprojām nes tās pašas kravas, kuru plūsmas bija
nodrošinātas jau padomju laikos.
Tomēr pašā Ventspilī „supersaimniekam” tas netiek ņemts ļaunā tāpat kā
viņa milzīgie ienākumi un īpašumi, kuri gadu pēc gada pamazām parādās arī
amatpersonas deklarācijās – tik un tik miljoni dividendēs, tādas un tādas
kapitāldaļas, ikdienišķie 120 tūkstoši latu no tās pašas Biznesa attīstības
asociācijas, kurai taču „ir tiesības spriest par jebkuru jautājumu”, un
tamlīdzīgi.
Joprojām ir pietiekami daudz cilvēku, kuri gluži kā kādreizējā Ventspils
domes izpilddirektora vietniece humanitārajos jautājumos Ramona Umblija ir
pilnīgi pārliecināti – „cilvēks ar milzīgām darba spējām, ar unikālu atmiņu, bez
kādiem kompromisiem prasībās, ar ļoti neordinārām darbības metodēm, kurš
vienlīdz labi un perfekti orientējas un strādā visās jomās, cilvēks, kurš ļoti, ļoti
precīzi jūt sabiedrisko domu un ar viņu ļoti interesanti strādā”.
Turklāt nekas no tā jau nav melots vai piedomāts – pagājušo
komjaunatnes un partijas nomenklatūras gadu priekšnieku pamanītās īpašības
nekur nav pazudušas, tās ir tikai attīstījušās. Evolucionējušas mūsdienu
Latvijas savdabīgās tirgus ekonomikas apstākļos, kam līdz noteiktam brīdim
izrādījušās apbrīnojami piemērotas.
Informāciju, kas atrodama šajā grāmatā, katrs lasītājs ir tiesīgs – pat
mudināts! – interpretēt pa savam. Taču vismaz mums personiski nav ne
vismazāko šaubu – jau no deviņdesmito gadu sākuma Aivars Lembergs gan
savas neordinārās dotības, gan padomju gadu partijas un saimnieciskos
kontaktus, gan pārējās iespējas lielā mērā ir izmantojis personiskās mantas un
varas iegūšanā.
Mūsuprāt, tas gan nebūtu nekas slikts. Jautājums – ar kādām metodēm
tas ir darīts un, kas vēl svarīgāk – kādu mērķu dēļ? Kā vārdā melots, kā vārdā
veidotas visas ofšoru shēmas, ietekmēti politiķi, uzpirkta prese un ar
visdažādākajiem paņēmieniem apkaroti visi, kam ir cits viedoklis? (Versijas par
pedofilijas skandāla organizēšanu, daudzmiljonu mahinācijām saistībā ar
Banku Baltija un tamlīdzīgām lietām pat nepieminēsim.) Un vai valsts un
cilvēki no tā ir ieguvuši? Jeb ieguvējs ir tikai viens cilvēks, kuru mēs visi labi
zinām, un vēl viņa „svīta”? „Supersaimnieks”?
Tas, protams, noteikti ir Džordža Sorosa un „tīklveida struktūru” pirksts, ka
žurnāls Newsweek, 2003. gadā rakstot par Latvijas vēl tikai gaidāmo
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iestāšanos Eiropas Savienībā un pievēršoties korupcijas jautājumiem, par
publikācijas galveno varoni bez liekas stomīšanās izvēlas tieši Aivaru
Lembergu. Droši vien, droši vien – kā nu citādāk.
Bet atminēsimies mūsu galvenā varoņa vārdus kādā preses izdevumā
pirms apaļiem desmit gadiem: „Es reiz tā domāju – teiksim, cik naudas man
vajag? Nu, lai būtu komforts, lai būtu ērti un mierīgi – mežā, klusumā. Man
patīk mācīties un darīt to, kas mani interesē un kam ir jēga. Un es to daru. Pie
tam, ja ir nosprausti kādi mērķi, tad attīstības process kļūst bezgalīgs.
Teiksim, ja plānojam ostā kravu apgrozījumu piecdesmit miljoni tonnu gadā,
tad, kad to sasniegsim, gribēsim simt. Tas kurbulē, jo, ja attīstība apstājusies,
tad tu jau atpaliec.”
Un tiešām – Aivara Lemberga prasmīgajās rokās (nezināšanu un naivumu
pārmest viņam noteikti nevar) Ventspils un līdz ar to Latvijas lielākais tranzīta
kanāls nonāca laikā, kad mūsu valstij bija visas iespējas iegūt milzīgas tranzīta
plūsmas ar minimālu piepūli. Labums no tā varēja būt visai valstij, visiem tās
iedzīvotājiem – gan Ventspilī, gan Rīgā, gan Krāslavā un Valkā. Bez jebkādiem
„varbūt” – vajadzēja tikai no padomju valsts pārņemto tālredzīgi un
mērķtiecīgi attīstīt.
Protams, pašlaik Ventspilī uz tūkstoš iedzīvotājiem ir lielākais miljonāru
īpatsvars visā Latvijā, taču nez vai tie ir rezultāti, ar kuriem būtu jālepojas
Aivaram Lembergam – lai kā viņam patiktu runāt par nacionālās buržuāzijas
izveidošanos. Caur Ventspili varēja plūst daudzi desmiti miljonu tonnu naftas,
un pilsēta pie jūras joprojām varēja būt Baltijas jūras lielākā osta, nesot valstij
desmitus un varbūt pat simtus miljonu ik gadu.
Visas iespējas bija, taču tas nav noticis. Lielā mērā viena talantīga un
ietekmīga cilvēka tuvredzības, paštaisnuma un pirmām kārtām jau alkatības
dēļ, kurai neko nav varējusi likt pretī ne tikai viņa uzticīgā un ne mazāk
alkatīgā „svīta”, bet arī sabiedrība un valsts. Un nez vai kādam ir ilūzija, ka šis
cilvēks ieskatīsies savā nomenklatūras gadu raksturojumā, izlasīs tur vārdus –
prasīgs un principiāls arī pret sevi – un viss mainīsies uz labo pusi.
Avoti
1. Dokumenti Latvijas Valsts arhīvā:
– 1340. fonds: Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotā P. Stučkas
Latvijas Valsts universitāte;
– PA–4261 fonds: Latvijas ĻKJS P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes
komiteja;
– PA–206 fonds: Latvijas ĻKJS Rīgas pilsētas Kirova rajona komiteja;
– PA–131. fonds: Latvijas KP Ventspils pilsētas komitejas fonds;
– PA–4115. fonds: Latvijas KP Ventspils rajona komitejas fonds;
– PA–101. fonds: Latvijas KP CK fonds;
– A. Lemberga nomenklatūras lietas:
a) Latvijas KP Ventspils pilsētas komitejas fondā: PA–131. fonds,
b) Latvijas KP Ventspils rajona komitejas fondā: PA–4115. fonds,
c) Latvijas KP CK fondā: PA–101. fonds.
2. Izdevumi Cīņa, Diena, Dienas Bizness, Klubs, Latvijas Avīze, Latvijas

Jaunatne, Lauku Avīze, Neatkarīgā Cīņa, Neatkarīgā Rīta Avīze, Neatkarīgā
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Rīta Avīze Latvijai, Padomju Venta, Vakara Ziņas, Vakara Avīze Vakara Ziņas,
Ventas Balss (1980.–2006. gads)
3. Grāmata Ēnas pār Ventspili – „neeksistējošais” un „īstais” izdevums.
4. Grāmata Latvijas Universitātes vēsture 1940 – 1990 (Rīga, 1999)
5. Latvijas Radio arhīvs
6. Lursoft, Siets.lv
7. LR Uzņēmumu reģistrs
8. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
9. Valsts zemes dienests
10. Ziņu aģentūras LETA arhīvs
11. Baltic Screen datu bāzes

Īpaša pateicība par palīdzību šīs grāmatas tapšanā
Andrim Šķēlem
Foto un dokumentu paraksti (salikti secīgi atbilstoši grāmatas
saturam):
Attēli seleckis 1, seleckis 2…) Atrodiet tūkstoš un vienu atšķirību:
„neeksistējošais” un „pareizais” Ēnu pār Ventspili izdevums.
5) Mistiskā Vitāla Lejiņa dokumentētās pēdas – uz viņam (jeb varbūt
kādam mistiskam „Vital”?) piederošo kodēto kontu Depozītu bankā tiek
pārskaitītas uzņēmuma Ventrans dividendes.
28) Jokainā izziņa par Vitāla Lejiņa dzīvesvietu, kura datēta ar ļoti
„parocīgu” datumu – 1997. gada 3. martu. Nākamajā dienā Vitāls Lejiņš
nomirst.
29) Vitāla Lejiņa miršanas apliecība – cilvēks aizgājis „ar sirdi”.
27) Lielbritānijā reģistrētā kompānija Bureau Projects Ltd. iegādājas Canon
kompāniju no laimīgā mantotāja Aivara Lemberga un… par savu oficiālo
pārstāvi ieceļ viņa dēlu Anriju Lembergu.
30) Ar šo Māra Gaiļa parakstīto dokumentu Ventspilī sākas „Ventbunkera
variants” – faktiski tas pats, kas neizdevās Aināram Gulbim, tikai krietni klusāk
un gudrāk.
31 1-2) Pavisam neilgi pirms savu premjera pilnvaru beigām Māris Gailis
pasniedz „ventspilniekiem” šo patiesi karalisko dāvanu – iespēju noprivatizēt
valsts īpašumā vēl atlikušās lielāko tranzītuzņēmumu kapitāldaļas.
32 1-2) Aivars Lembergs? Ko tad nu Aivars Lembergs? Viņš tikai paraksta
Ventspils pašvaldības lēmumus…
1) Ar 1994. gada 30. martu datēts dokuments – vēstule advokātu birojam
Muller, Meroni & Lanter, kurā norādīts, ka saskaņā ar vienošanos ar Aivaru
Lembergu tiek nosūtītas 16 Multinord AG (fantastiski pelnošā Kālija parks
akcionāra) uzrādītājakcijas Nr. 051–066, viena statūtu kopija un viens izraksts
no tirdzniecības reģistra.
2) 1993. gadā Aivars Lembergs uz brīdi kļūst par pilnīgi oficiālu AS
Software House Rīga akcionāru. Protams, nekā krimināla tur nav, taču tas
notiek tieši tajā laikā, kad SWH tēmē uz Ventspils naftas nomāšanu.

225

21–1, 21–2) Kādreiz Aivars Lembergs un Ainārs Gulbis bija ne tikai labi
paziņas, bet pat kompanjoni – tik tuvi, ka pirmais otrajam nodeva tiesības
pārvaldīt un turēt pirmajam piederošās SWH Rīga akcijas.
3) Latviešu advokātam adresēta pavadvēstule viņam nosūtītām 25 ofšora
SWH AG akcijām, kuras piederot kādam „Aiveram Lembergam”. Nez, kurš tas
varētu būt?
4) Kālija parka izcili pelnošā akcionāra Multinord AG 1994. gada akcionāru
sapulces protokols, no kura izriet, ka tajā kā akcionāri piedalās arī kāds A.
Lembergs un kāds O.N. Stepanovs. Turklāt vēl kāds Aivars Lembergs tieši
tajās dienās viesojies tieši šajā te Hotel Eden au Lac Cīrihē, kur notiek
akcionāru sapulce. Vai tas pats? Grūti teikt, jo Ventspils dome nav pārāk
naska uz informācijas sniegšanu par mēra komandējumu maršrutiem 1994.
gadā.
6, 7) 1993. gadā, kā rāda šie rēķini, ne tikai Lembergu laulātais pāris, bet
arī virkne citu Ventspils valsts uzņēmumu pārstāvju un pat Godmaņu ģimene
uz nebēdu palidinājusies, šķiet, uz tā paša SWH rēķina.
8) Ar 1994. gada 7. jūliju datēts dokuments par dividenžu izmaksu kādam
„misteram A. Lembergam”.
9) Bija brīdis, kad 1994. gadā saistībā ar Kālija parka dibināšanu
kompanjoniem, tostarp kādam A. Lembergam ļoti, no ļoti bija vajadzīga nauda
iemaksāšanai uzņēmuma statūtkapitālā. Nācās to palūgt Grigorijam
Lučanskim.
10) Ģenerālpilnvara „saistībā ar Multinord AG”, kuru kāds apakšā
parakstījies „Lembergs” izsniedz virknei Šveices advokātu.
20) Bank Leu 1995. gada jūlijā Multinord AG adresēta vēstule saistībā ar
Euridice Corporation aprēķinātām dividendēm par 1994. gadu – 1 007 457
dolāriem (puse, kā pierakstīts klāt, paredzēta kādam Lembergam, otra puse –
kādam Stepanovam).
22) Izrādās, gan kāds Aivars Lembergs, gan kāds „Janis Blazevics” 1994.
gadā bijuši arī ofšora Ost Services Zurich AG akciju turētāji.
23) Lūk, arī Ost Services Zurich AG akciju sertifikāts, kas izsniegts kādam
„Yanis Blazevics” – spriežot pēc paraksta, minētais „Yanis” akcijas ar pateicību
un labsajūtu pieņēmis.
24) Bet te kāds „misters Aivers Lembergs” 1993. gada jūnijā apliecina, ka
pieņēmis vēl viena zināma ofšora – Ventrans AG akciju sertifkātus, kas
izrakstīti uz Māra Forsta vārda.
25, 26) Izrādās, kādam Aivaram Lembergam ir bijusi cieša saistība arī ar
ofšora Ventk Company Ltd. (Latvijas uzņēmuma Ventamonjaks līdzīpašnieka)
akcijām, un arī prāvas naudas summas kāds „A. Lemberga kungs” 1994. gadā
ir saņēmis.
11) Aivaram Lembergam, kurš, pēc paša vārdiem, nekad nevienu neesot
nostučījis, droši vien gribētos, lai šis komjaunatnes protokols kļūtu par
„neeksistējošu” tāpat kā Ēnu pār Ventspili pirmais variants.
10, 13) Lai nevienam nebūtu nekādu šaubu par Aivara Lemberga
„izsišanos” – spravka un pašrakstītas autobiogrāfijas pirmā lappuse no
padomju laiku nomenklatūras lietas.
12) Viena no daudzajiem diezgan – bet ne pilnīgi – līdzīgajiem partijas
biedra Aivara Lemberga raksturojumiem.
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14 1–4) Šādi kompartijas Ventspils pilsētas komitejas propagandas un
aģitācijas nodaļas vadītājs Aivars Lembergs gatavojās nostiprināt ateismu
cilvēku prātos un sirdīs.
15, 16) Pāris lappuses no Aivara Lemberga nomenklatūras uzskaites lietas.
17 1–3) Aivara Lemberga kandidatūras apspriešana „mazajam un
nenozīmīgajam” darbiņam Latvijas kompartijas Centrālkomitejā.
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